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ÍNDICE TEMÁTICO 

AGRICULnJRA 
Ressalta a unportinaa do cerrado na agncultura 

do Pais Sen Joio Rocha. 
Sobre o novo plano para a safra atmcola 1998199 

Sen OdaarSoares 

ANAIS 00 SENAilO 

Sob<11ll or.mscnção nos Alws do Senado Federal 
do Ofiao n• 2C.JtC)8, de ::!8-S-98. do Preslden1e da OAB, 
Regmaldo Oscar do Castro Sen Bernardo Cabral 

tCEPLACI 

Corwderaçõc::s sobre a mauguração da sede rcg~o
nal da Com1sslo Execut1va do Plano da Lavoura 
Cacaue1ra - CEPL.AC, em Porto Velho fROl Sen 
Odactr Saores 

T.....,..,., o diScuno do Mwstro da Agnculhlra 
e do Abasteameoro. Fnoasco Tuna. represcruado na 
solerudade pelo Due<or-<lctal da Ccplac. Dr HIIIOII K 
Doamo Sen Oda<!rSoares .. 

CONCURSO 

Comwuca a teahzação do Concurso N3C1onal de 
Monografias sobre o 1ema "Cmqbenlenáno da Procla
mação do Estado do Israel Sen. Enuba Fernandes 

CRIME (VICie MEDICAMEN"IOS 1 

EDUCAÇÃO 

Cnaca a aJuaÇão do Gov.:mo Federal na liRa da 
educação SeOL Adenw Andnde 

EMENDA 

DISC'Ubndo a PEC n• 6198. que- mclw no Alo 
das D1spos1ç6es ConsnrucJonass Transnónas. artlg.o 
qur regulanza a suuaçjo func•onaJ de sei'VIdon:s dr 
empresas púbLicas federa~s que há maJs de dez anos 
prestam servtços à adnumsaação d1reta Sen Jose 
llobeno Anuda. 

DlscuDndo a PEC n• 61Q8. que mclw no AIO das 
DisposiÇÕes ConsbhJCionaJS Transllónas artiJO que:" rc-
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gulanza a s1maçào func1onal de scm.dores de empn:sas 
púbbe& federa~~ que há m.JJs de dez anos preswn servi

ços à adnurusu-açlio duela Sen leffCISOD P<res • 
Dlscubndo a PEC n• 6198. QUC' UJCim no Ato das 

Dlsposaçõcs Con!.tlhlClOJWS Tram.1tónas arbgo que n:
gulanza a Slluação fon<10nal de semdon:s de empr<sas 
pubLicas fcdenus que há maas de dez anos prestam servJ. 
.,-os à adDurustração dlreta. Scn Geraldo Melo . 

D1scuundo a PEC n"' 6198. que 1nclw no Alo 
das D1spos1ções Consbtuc•onms Trans1lónas ill1lgo 
que rr(!Uianza a s1tuaçâo funciOnal de serYidores de 
empresas púbLicas fcderB.Is que hi maiS de dez anos 
prestam st:rV'IÇOS à admuustração d1re1a.. Sen Joel de 
HoUanda 

PEC d' :õl/98. que dá nova redação.., f 3" do"" 
176 da Consaruoção Federal e ao an. 44 do AIO das Dos· 
pos1Ç6es C'.onmbJcloruus TnulSirónas Sen José Eduar
do Duora. . 

Comcntános sobre a PEC n• 27/98 de sua au
rona. que dá nova rcdaçio ao 1 J• do an 176 da 
Consbtu1ção Federal e ao an 44 do Alo das Disposi
ções ConsbtucJonms Transllónas Sen José Eduardo 
DutrL. 

FLORESTA AMAZÓNICA 

Roga a adoção de medidas em r<iação à floJesla 
amaz6ruca. com o objeavo de c:onabar o desenvolVI
mento das ab.VIclade$ produnvas e SOC"IaJS com a prole
ção do me1o amb1ente e da b•cxbversldade Sen Gilberto 
Miranda 

o"Fl.."NAil 

Denune~a os abusos que C'Siâo sendo romebdos 
no Estado do Maranhão pela rww e pelo 1bama Sen 
Ed1son Lobão 

tRJNDEFo 
Aponla ai8WJ13S falhas do Fundo de Manulenção 

e Desenvolvunento do Ensmo fundamental e de Valon
zação do Magasténo- RJNDEF, e ressalta a necessida
de de saná-las Sen Admur Andrade 
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GOVERNO FEDERAL IVul<• EDliCo\ÇÃOI 

GREVE 

Ponderações a respe11u da gTe\~ da. .. umvers1dot 
des. pubi.Jl25 paradas há 91 d1as Sen Enuha Fernandes 

HOMENAGEM 

Homemqrem aos 40 anos di:' C'XlSieTlCI.a do GrupJ 
Rede Bras~ Sul do Comuru.:açoes - RBS S.n EspendJõo 
Amm 

IIBAMA11V!de Fl'NAIJ 

MEDICAMENTOS 

Esclarecunenros sobre projelo que D'ala dos cn
mcs de falsdicaçio e adulteração de mcd!.camenlOS Scn 
Luao AlcAruara.. 

Sobre problemas redaClon•s do -"' que tr.WI 
dos c:nmes de falsllicoçio e adullerliÇio de mc:cbcamen-
105 Scn Anlcruo Carloo Magalhães 

Sobre problemas redaC1011015 do JIIOJOfO que tr.WI 
dos aunes de ralsdic:oçio • adulla'IIÇiD de medica
mornos S.n liduonlo Sup!Jcy 

Sobre problemas redaClOIIOIS do pro)Oio que tr.WI 
dos cnmes de fal11ficaçio e adulleriÇão de mcd1camcn-
105 Scn Espcndliio Auun... . ... 

Sobre a aprovação do protelO de lr1 que classifica 
como c:r'UDI: bcdloudo a faiSifil:.ção de rcméc:bos e ali
meNOS Sen FnmcehDo Pereira. . 

MENSAGEM 
Le!lllra da M..,....., ri' 42919s.cN ln" 7!50198. 

na <XII!!"ml do Pua_., Femaodo lleiUique Cmloso. 
submelaulo à debbençlo do eon_.., NIICional, o 
19.10 do JII'OJC*) de ta que autonza o Poder Execubvo a 
abnr 10 Orçamou10 FIICBI da Umlo. em favor do Muus 
lérlo da ApJc:ullllra e do A-......10. cn;dno suple· 
menrar no valor de R$24 000 000.00 l vanlr e quatro 
mdbõe's de rems). para os fms que espeafka Sen 
Cas~do Maldaner 

Leitura da M..,....., n" 430198-CN ln" 776198, 
na ongem) do Pra- Femaodo He1111que Cmloso. 
submelaldo l clellberaçlo do Con&taso Nac~onal. o 
1e1.10 do proJe10 de lei que auronza o Poder Elecubvo a 
abnr ao Orçamemo Fiscal da Umio, em ravor de Opem
çoles Ofi<IIIIS de cmd!ID - Recwsco sob Supavuio do 
Mlmso!no da F-. Cláh10 eopeaal alé o Imute de 
R$5 000 000.00 (CUICO lll1lhães do re&SJ, para os fUJS 
que espeafica. Sen c...Jdo Maldaner 

Lenura da MeDSaFm n• 43 1198-CN cn• 777198 
na ongeml do Pra!deote Fernando lleiUique Cmloso. 
submelaldo à debberaçio do Coo_.., Nll<'lonal, o 
telLIO do pi'OJeiO de le1 que auronza o Poder Execullvo a 
abnr ao OrçameniO Fiscal da llmlo. em favor do Muus· 
teno da Fazenda. aéd:llo suplemenrar no valor de 
R$2 351 646.00 c dOis milhões. trezentos r cmqueuta e 
um m1l, se1scentos e quarenta r sr1s rra.JsJ, para refor· 
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\'0 de dou._ão consignada nu v1g:enle ort;amenlO Sen 
Cas1ldo Maldaner 

l...ellura da MrnSB(!rm n• 432198-CN tn• 778198 
ILl on~m 1 do PJes1den1r Fernando Hennqur Cardoso 
submrtrndo à dC'hberação do Congresso Nacmnal o 
lelto do projeto de le1 que autonza o Podrr Execubvo a 
abnr ao 0rçamen10 F1scal da Uruão. em favor do MI.Dis· 
réno d.1 Mannha. credito suplemmlar no valor de 
RS IR 757 681.00 ulrzo1W nulhões sere:::en10s r cm 
qurrua r .rtr nul sr1scen1os r 011aua r um rcaJS) para 
os fins. qur rspec1fica. Sen Casddo Maldaner 

Lenun da Men""l'l''I n• 433198.0. tn" 779198 
na onprml do Pres1dentr Fernando Hrnnque Cardoso 
submerendo a deliberação do Congresso Naamal o 
texiD do pro,em de lr1 qur autonza o Poder Execubvo a 
abnr ao Orçamen10 Fiscal da Uruio, em favor de ()pela· 
ções Ofie~aJs do Crá1110 - Recursoo sob Superv1sio do 
Mlmsb!no da Fazenda. cmhiO SUplementar IIIi o lmule 
de R$517 484 344.00 (qwllhenlos c drze!!rte DUlhõcs. 
quatroc:enlos e mlellla e quatro IIUI. trezenl05 e qwueru 
e qwdro reBISJ, para reforço do dotação conslgll&da no 

- orçameniD Sen Castldo Maldana' . 
Lenura da Mensagem n• 716197. do-. 

Fernando HeiUique Cardoso, - l aptee~açio 
do Co~ Nac~onal, o leXIo do Traudo .sobR a Nio
Probreraçãode Armas NUI:Ieares, conclludoem ••·7-68 
COOJ Vl&W à adesão pelo Ooverno brasaleuo SeR Joel 
de Hollanda. 

!OABI 

Elogia a lllUIIÇio da Oldem dos Advogados do 
Brasd- OAB, ao longo dos 111100 Sen llcmanlo Cahnd 

Sohala que seu pmnunaamen.to se.Ja enVIado à 
Presuii!IICia da Ordem dos Advopdos do Brasd Sen 
Bernardo Calmrl 

Ressalta a rmpcrr1irll:ra da Ordem dos Advogados 
do Bnosd - OAB. e da profisslo de Advogado S.n 
Bernardo Cabral . .. . .. .. . . 

OPERAÇÃO FINANCEIRA 

Regrsaa a operosidade e ~ da Corruslio 
de AssiBIIOS Eoonômrcos e do Plenino do Senado Fede· 
ra1 no rocanrr ls opaarões de aidlto aprovadas Scn 
Francebno Pcn:ua 

PARECER 

.......,.,. n• 412198 - Comrssão de Cooslrrwçio. 
Jus11ça e Cldadan1a - CCJ. sobre o PLC n• 40/98 
tn• 2 12~ oa on,emJ. que chsp&:: sobre a obngaiO
nedade de as. cona:ssumánas de SCIVIÇO púbbco eslabe
lec:ercm ao c::onsuiDidor r ao usuáno dalas opciOIIliiS para 
o venC"uneniO dr seus débJ.106 Sen Pedro SnDOII 

Parecer n" 413198 - Cormsslo de Cooslrnrrçio. 
Jusnça e CuladaruL sob"' o PLC n" 22198 (n" 4 7SOI98. 
na Ollj!<lll), que drspõe sobre a exiiiiÇio dos Cargo& de 
Ceosor Federal r sobre o enquadramento de seus alUais 
ocupantes Sen Brm Vens 
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Paro.:er n"' 4141':18 - C'onussã.l de- Assunl\lS f..co
nomu:os soMe a Emenda de Pleno111o n"' I ao PR n"' 
47198 que olutonZill l"' Estado de Rondoma a ronb'21:lr 
opera.;ão de refinanC"aamento de diVIdas do estado. con
.:iubslanc•ada no OOObillO de conf•ssão, assunção conso
lidação e refinanclamento de diVIdas. celebrado C'Or11 a 
lJruão em I ~-.:!-98. com base no protoooln dC' 3C(1ld.J firma
do"""" • UllliD e o Governo do E!.tldo de Rordrnla. no 
ãmbno do I'R>prama de ApUio ii RceslrUIIJr.IÇão e ao A.f""" 
FISCal dos EsLJdos. oo valer ~ de R$146 950 101 90 
1 a:ruo e quam1ra e seiS lllllhões. novecrntos e anquema 011 L 
cezlloe wn n::use novmta.ccntaYosJ Sen Carlos Be:lrrra. 

Paro,:e n"' 41 S/98 - Conussão de Assuntm. Ec\\-
nõnucos. sobre o om.'lo '"S'" n"' 47198. t.lo Pre!iiCienk:' do 
Banco Cenlr.ll do Bras• I. que cncanunha ao Sc:IWio F.:
deral. sohcnação da PrerC"Jrura da adade do Rio de Ja
neiro. para que possa enuur l....elras FinancellilS do T c
souro do Murucip1o do Rio de JanelfO- LFIM-RJO. cu
JOS recursos serão desbnldos ao guo da d1V1da mohlbá 
na vencível no :!""semestre de 1998 Sen Levy Dias 

Parecer n" 416198 - Conu5São d< AssuniOs Eco
nôDUcos. solw'e o oriCio "S" n"' 501!)8, do Presadenre do 
Banro Central, encammhando a1 Senado Federal o con
tral.o de abe:mn de criduo fumado e111n: a Umão. o f.s
tldo do Rio Grande do Sul. o Banco do Esllldo do Rio 
Grande do Sul S A - BANRISUL, e a CaJu Eco
nõm.Jca Estadual do R1o Cirande do Sul - SULCAI
X A. no imbno do Programa de Apo1o à Reestrutu
ração e ao Ajuste F1scal de Estados. no valor de 
RSI 9g] SOO ()(X).OO I um bllhio. novc:c:rntO& e 01tenla e 
oe1c milhõe&. qumbeniOs md 1e111sl Sea F...._hoo Pc: 
reua.. 

......,.,. .. 417198- CoiDlssão d< Assuntos Eco-sobre o Ofiao ·s· n" 51198. do Premd<n"' do 
Banco CCIIIral do Bras~. subllleb:IIC!o à apn:cJOÇio do 
Senado Federal o CODUa.to de confissão. promessa de as
sunção. consobdaçio e refinancaamento de dJVIdas. cele
brado pelo Governo do Esrado do Rio Grande do Sul 
com a Umão. em 15-4-98. no llmbno do Prognma de 
Ap01o à Rees1111RirliÇiio e ao AJus"' FISc:al dos Esladoo. 
no valor de RS9A27.J24980.43 (nove l:nlhões. qua~r<>
oentos e vmte e sete lllllh6es. Erezentos e vmte c quab'O 
nu..l. DOYeceDlOS e mte.Dra. mms e quarenta e lês cenla
YOS). e o conU'Mo de promessa de compra e veoda de 
ações e ouaas avcoças. firmado em 154-98. c:ob'e as 
Cellb'lls Elélncas Bras~euas S A - ElEJliOBRÁS. e o 
Estado do Rm Grande do Sul. com a aruerveml:naa da 
Companlua Esladual de En«g~a Eli!lnca - CEEE. e da 
Umão Sen João Rocha. 

Pllrecer n"' 418198 - Conussão de Assunlos Eco
n6nucos sobre O Ofl'c10 '"S" n• 6()1 m. do PreSidenle ck.1 
Banco Cernral do Brasri. encamrnhando ao Senado Fedoral 
o conbalO fumado em 12-6-QS. entre a Umão e o ESiado 
d< Pc:mambuco. com • rntervmr&lcra do Banco do Esrado 
d< Pernambuco S.A. - BANDEPE. e do Banco Cen1ral 
do Bras1I de abertura de créd1to r de compra e venda 
de ações. no l.mbno do Programa dr Apo1o l Rees
truturação e ao AJuste F1scal de Estados. no valor to~ 
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tal t.lc ;:uc RSI 4'J2 ()(X) 000 00 I um t'11lhãor quatrocen 
IO'So ~ no\ enla e do•.q; milhões de re:ll'q Sen 
:\ev Suaos.suna. 

Panxer n"' 419/liS - Comi5Sa(l de Assuntos Eco
nom•t..-w. sobre o Of1C1o 'S • rf 61/98 do Pres1denre do 
Banco Central do Brasil, submetendo ol aprec1ação 00 
Senado n.-deral o ronnto de oonfiuao assunção. con 
sohdaçdo e relinanCJ.unenl(l de dr" 1cbs, celebr..tdo com a 
Uruio em ~3-1::! 97 c Q termo admvo ao crM'ID'alO. de 
1~...(1-QS CLIITI basc" no pmtocolo de at.-ordo fumado mire 
a limão e L'l Governo do Estado de Pernambuco. no ãm 
b11o do Programa de Apo1o a Reestruhll'ação e ao -\JUSie
Frscal dos Eswlos. no valCf rolai de R$163 641 5:!5.53 
toenlo c sessenaa e tn!-s 1rulhõe~. sr•~entos e quarenra e 
um nul, qwnhC'ntos e- vmre e cmco rews e cmquenta e 
trêf. ~o'enlaVOS I Seu Ney SuassW13 

Paro."C'f n• 42(}198 - COIIUSSâo de Assunlos Ero
nõnucos. sdxe o Ofiao "S" n"' 62'98 IOfiao Pres1 n"' 
I 709198. na on,:emJ. do Sr PreSidente do Banco Cen
lral do Brasd. en.::ammhando a awufestaçlio desta alllar· 
qwa sobre o contrato de confissão. assunção. consobda
ção e refl11311Ciamento de diVIdas. celebrado entre a 
Uruio e o Eslado d< Goiás. no lmbr10 do Programa de 
Ap01o à Rees1111b1r11Çio • ao A,us"' Fiscal dos Escadas 
Sen l-Rocha.. 

Parecer n• 421198 - CODliSSão de AssuniOs Eco
nôiDicos. sobre o OfÍCio '"S" n"' 64198. do Presu:lence do 
Banco Cenlral do B,..d. enr:arrunllando sobaração do 
Governo do Eslado da lblua para que seJa autonzado a 
conceder pranlla5 e contragaranbas no vaJor de Bié 
R$25 800 000.00 t Vlnle e cux:o onlbões e otiOCenlOs Dl1J 
~e~USl. às operações de c:rédlro oo ãmboro do Prognoma 
de Recuperação da Lavoura Cacauctra Basana. Sen 
BeUo Parga. 

Pan::cer n"' 422'98 - COIDISSão de Assuntos Eco
n6uucos. sobre o Ofiao "S" o"' 52198. do Pres1derue do 
Banco Cenual do Brasil. submetendo l apreaaçio do 
Senado Federal o conlraiO de confissio. assunção e 
refmancaam.ento de div1das, celebrado com a Uruio 
em 30-3-98. com base no protocolo de acordo firma
do entra a Umão e o Governo do Estado do Mato 
Grosso do Sul. no imb1to do Programa de Apo1o à 
Reestruturação e ao AJusle F1scal dos Estados. oo va
lor de R.$903 660 059.21 CnovecenlO& e llã .oulhões. 
seiScentos e sessema mtl. cmquent.a e nove R:AIS e Vlllle 
r um c.ern:avosl Sen José Fogaça. 

Parecer n"' 42JI98 - Com.Jssio di! Assuntos Eco
nómicos. sobre o Ofiao '"S" rf' 58198. do Pres•dentt: do 
Banco Cenb'al do BraSJ.I. submetendo à ~·ação do 
Senado Federal o conli'BlO de confiSsão, assunção. con
sobdaçio e refinancurmenro d< díVIdas. celebndo pelo 
Governo do E!.llldo d< Sanra OUanna com a UnrAD em J I· 
3.98 .... ãmboiO do l'rograma d< Apolo 1 Rees1111111nÇão • 
ao A)USie Frs:al dos Estados. oo valor d< 
R$1 552 400.175.83 IIDII brJhio. qwnhauos C aDqucnla e 
dois mdhões. qu;unxemos tml lrel.a\l.os r se1en1a e cmco 
rems e ouau.a e 11& centa\'051 Sen Jose fn[!aça. 
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Parecer n'" 424198 - Cormssãco de Auunloo; D:o
nõm•~os sobre o Oficm 'S" n'" "519l' cOHcu, Pres1 
n'"tJK/1 b4b. na ons;emJ. do Pres1dente do Banco Cenaal 
do_, Brasil "iiUbmctcndo à aprec1açâP do Senado Federal o 
conrratn dr .. .-onfissão. assunção consolidação e refinan 
c1amento de d1Y1das celebrado entre a llruão r o &tado 
do Parana ('m 31-3-"~8 no àmbno ckl Propama de Apolo 
a Recslnlbnação r ao AJUSte F1scal dos Eslados. no u
lor d< RSS 19 944-.98 (qwnhcniOS • d<unove lllllhüc:s. 
novecentos e quarenta e quatro m~l. quaii'Oa:lltos. e ~~ 
re:us e noventa e 0110 centavos) Sen Francelmo Pcrell"3.. 

Parc:ccr n• 425198 - Corrussão de Assuntos Ero
nõrrucos, sobre o Ofiao '"S'" n• Sb/98 cOf•c•o Pres1 n• 
I 611/98, na ongem) do Sr Pres1den1e do Banco Ccn
ual do Brasll, encammhando pk:1to do Governo do Esla
do do Panma sobabllldo auiOrWIÇão para reahzar opera· 
ção de créd.uo JUDIO à Caixa Econônuca Federal. no va
lo< de R$43 288AI5.77 (quam>r.a e ttl!s nulhõc:s. duzen· 
10s e oumra e miO 11111. qWIII"OCeiiiOs e qmnze rea~s e R· 

1rn1a c sere cenlaVOS), no ambno do Programa Pró-Sa

"""""""' Scn Bcllo "-:ga. 
Parecer n• 426'98 - COJDJssão de AssuniOS Eco

nônucos, sobre o OfiCIO '"S" n• 57198 fOfiao Pres1 n• 
I 611 ::!198, oa onpm.J do Sr Presu:lenle do Bana;) Cm
u-al do Bras~ eiiCIIDIIIIhando pleno do Governo do Esta· 
do do Paraná sohabllldo auiOrWIÇio para reahzar opera· 
çio de crédito JUDIO l Caaa Ec:on6uuca Federal. no va

lo< de R$34 703 918,50 11n111a e qwuro nulhCles. -· 
centos e ris md. noveceatos e dezoito re&J.s e C"'DqUeella 
centavos 1. DO lmblro do propama Pró-Moradia. Scn 
BelloParga. 

p.,..,... n• 4271911 - Cotmssão de ConsiiiiDÇio. 
JusbÇa e C1dadalua. sobR o PLC n• 29198. que alrera 
mspos<ovos do CopiiUio m do Titulo vm do Código 
l'cbal. mclwndo oa clauúic:açlo dos deh<os IX>II5IIIera· 
dos hecbondos cnmes COOinl a saúde púbhca. Sen Lo1clo 
Alcllmara. 

Panoca: o" 4281911 - Comillão Dn....._ que aptO· 
sana ndaçio fmal ao PLC' a• 29198 (n• 4 2I17198. na on
~'"'"'· que a11era cbsp<movos do Capitulo m do TiiUio 
VID do Codlgo PeDaL com ai~ redaamws para 
adequaçio l La Complememar n• 951911 Scn Ronaldo 
CUnhal.uoa .... 

Parecer o" 429198 - Comusio Dlre<ora. que IIII"'· 
senra nodação liDai ao PLC o" 22J98 ln" 4 570198. na on· 
gemi. que chspOe soble a e•IUIÇio dos cugos de Censor 
Federal e sobn: o enquodnmemo de seus IIIWIIs oc:upan· 
les Scn Ronaldo CUnha Lnna. . . 

Parecer n• 430198 - Cormssio Dm:uxa. que IIII"'· 
senta redação fmal ao PR n• 68JIJ8. que autonza o Mwu
c•p•o do lbo de Janeuu a eo:uar. por mero de ofertas píl
bbcas. Lerras Fmancaras do Tesouro do Mmuclp1o do 
Rio de Janeuo - LFIM-RIO. destlnarJ;Io.se os rocwsos 
ao g:Jro de sua divxla motn.hána vencível no segtmdo se
mo:stte de 1998 Scn Ronaldo CUnha Luna. 

Parecer n• 4311911 - COIDissio Dn"uxa. que apre· 
senta redação final ao PR n• 69198. qur aulonza o Esla
do do Rio G1'311dr do Sul a realizar operação de crcdaiO 
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consubslanCLida no contraio de aberrura de credito flf 
mado emre a lJruão. o Eslado do Rio Grande do Sul o 
Banro do Eslado do Rio Glande do Sul SA - BANRISliL. 
e a Caixa Econónuc:a Esladual do Rio Gnlnde do Sul -
SULC AIXA. oo amblto do Programa de Apo~o .i Rres-
trururação e ao AJUSie F1scal dos Es~ados. no valor to-
tal de RSI 987 500000,00 (um bilhão. RO\I'ecrntos e 
Oitenta e seiC' m•lhões qumhentos m1l rea.~sl Sen 
Ronaldo Cunha Lmta 198 

Paret'C'I' n• 432198- Conussão Dl.re10ra, que apR'-
senla redação final ao PR n• 70198 que autonza o Esla-
do do Rio Grande do Sul a contratar operação de refi-
nanc1amento de dividas motnhána e contraiU&I do Esla-
do consubstanc'ladas no conlraiO de confissão. promessa 
dC' assunção. consolidação C' refinanciamento de dividas. 
celebrado com a Umão. em 15-4-98. com base no proto-
colo de acordo firmado enD"e a Umio e o Governo do 
Estado do Rio Gnmde do SuL no imbuo do Plograma 
de Aparo à RcestrulllniÇio e ao AJUSie Fi&caJ dos Esla-
dos. oo valor de R$9 427 324 980.43 Inove bilhões. 
qlllliiOOeiKos e vmle e sete 11Dlh6es. lre:Ze:D10s e Vlllte e 
quarro DUL novecentos e mleda rems e quareo.ta e tres 
callaYOSI e no conttato de promessa de compra e venda 
de IIÇÕC's e outras aveoças. fumado em I 5-4-98. C!lll'e as 
CeuJnus Elé<ncas BnwlellliS SA -~OBRAS. e o 
Esudo do Rw Grande do SuL a>m a m<ervemenc.. da 
CompanJua Esudual de EncqJa El6lnc:a - CEEE. e da 
Uruão. Seu Ronaldo CUnha Lima. 202 

....._. n• 433198 - COIIIIISio DI- que apn:· 
sana redação final ao PR a• 71198. que auiOnZB o Esta-
do de Pemambuco a reahzar opençio de cremO> IXJII-

substanciada em contraio firmado em 12-6-98. allre a 
Umão c o Eslado de Pernambuco.. com a llllervemlnaa 
do Banco do Eirado de l'1:mambuco S A - BANDEPE. 
e do B111100 Ccmral do llnsll. de abenura de cn!diU> e de 
compra e YCIMia de ações. no imbuo do Programa de 
Apolo à Reesarutwação e ao AJUSie FISCO! de ~. 
oo valor total de ""' R$1 492.000 000.00 (um bllbão e 
quatroczDlOS e aoventa e dois IDIIblJes de RIBIS) Sen 
Ronaldo CUoha Lima. 20S 

Parecer n" 43-4198 - COIIIIISio DI- que ap..-
serlla rcdaçio final ao PR o" 72198. que auJonza o Esta· 
do de Pernambuco a aJIIIIOblr cpaação de telinaacia· 
meiiiO de cbVIdas do estado. CXMIPJbstana.IKia 110 CODiniiO 
de confissão. assunçio. c:onsobdaçio e ldinanaama~U> 
de dln:las. celebrado com a Ulllio. em 23-12-97. e o 
k:niiO achbYO., mo1101o. de 12-6-911. com base no pro-
IOCOI.o de .:ordo firmado emre a Umão e o Governo do 
Eslado de P<:mambuco. no imbl11> do Programa de 
Ap010 l ReeslnllllniÇio e ao AJUSie l'i5cal dos Esladcs. 
no valor total de R$163 641.5:!5.S3 (ceniO c sesseu.la e 
IJ'ês rrulbões. R~Ka~IOS e quarema e wn nnl. qumbcnros 
C' vmle e CUlOO re;us C' cmquenm e rn!s centavos I Sen 
Rooaldo CUnha Luna. 2f17 

Parecer- n• 435198 - Comissão D11rtora. que aprr-
serlla rcdaçio final ao PR o" 73198. que BIIIOIIZB a efeb· 
vação do contta10 de confissão. assunção. consohdação 
C' refinant"1amen10 de díVIdas. celebrado entre a Umio e 



o EstaOO de Go1ás. no imb11.0 doJ Pro!!lama de A.poJ1o à 
Rresuururaçãu e ao AJusle' Fi~al dos Eslados Sen Ro
naldo Cunha Lama. 

Pal"e4.-er no 4361'98 - Corrussão O.rerora. que apre
scnla reda;.io final ao PR n" 7-4198, !.lue autonza o Esta
do cb Balua a ronceder garanua~ e contm~ca ... às 
operaçõe~ de credlro no amb1to do Programa de RCC"upe
ração d.l Lavowa Cacauena Baiana. Junlo às mslltw"'-'\es 
de' crcd1IO OliC13.1S Sen Ronaldo Cunha L1ma. 

Parecer rf 4J7198- Co1111ssão DuelOra. que apre
senta redação final ao PR no 75/98. que aulDnZôl o Esta 
(i(\ do Mato Grosso do Sul a contral.ar opençkl de refi
nanc•amenm de di\'ldas do estado. consubstanCiada no 
conrr.u.o de confiSSão as'5unçio c refinancaameniO de da
vidas, celebrado com a Uruão em 30-3-98. com base no 
prorocolo de a:ordo firmado entre a Uruão e o Governo 
do Estado do MaiO Grosso do Sul. no imbuo do Prop· 
ma de Apooo à R-.uturação e ao AJUSie Fiscal dos Es· 
tados. no valor de R$903 660059,21 (noveccnws e ues 
nulhões. 5elscaJIOS e sessenra mil. cmquenta c nove 
rc&ls e vmre e um c:enravosJ Sen Ronaldo Cunha Luna. 

Parecer n" 438/98 - Com>ssio Due~ora. que apre· 
sana ralação final ao Pll n"16198. que auiOnZa o Esm· 
do de Sanla Calanaa a amlralal operação de refinanc••
meDID de cbVldas moblhAna e CU<IIIalUa1 do eslado. 0011· 
substanciadas no conmaro de confiSsão., promessa de as
sunçio. consobdaçio c refiraao:uunenro de diVIdas. crie
brado com a Uruio. cm 31-3-98. com base no prorocolo 
de aamlo fiimlldo enln: a Uruão e o Governo do Eslado 
de Sanra Caranna. no imbl1:o do Programa de Apo•o à 
Ret.Sinlbii'IIÇão e ao AJUSie F1scal dos &lados. no valor 
de RS 1.552 400 375.83 (um bilhão. qumllenlos e <:U>

qumta e dOis lllllhões. quatrocentos I'DlL trezentos r se
rema e c1naJ reus c 01.1mra e tr& cemavos1 Sen Ronal
do Cunha LUD&- --

Parecer o• 439198 - C01111ssão D11etora. que aprr
saua redaçio final ao PR n• nm. que auiOnZa o Esla
do do Panmla C<llllralar opelliÇilo de mmanaamenro de 
diVIda molnbúul do eslado. consubstanciada no contraiD 
de confissão. assunçao e ref"U131K.'lamento de diVIdas, ce
lebrado com a Umio em 31-3-98. no imbuo do Progra 
ma de Apooo à R-.utwação e ao AJUS"' Fiscal dos Es
ladoo. no valo< de R$519944406.9& lqwnbenl05 c de 
zmove IDilhões. novecentos e qU&Rmta e quatto uul. 
qWIII'OCento& e &e~.s reiiS c aoventa e 0110 QeQtavos 1 Sea 
Ronaldo Cunha Luna. __ 

Parecer n• 44<W8 - CoDUssio Dn~IOI'a. que- apre
senta redação final ao PR n• 781911. que aulonza o Go
verno do Paraná a reahzar operação de crédito JW11o à 
c..,.a E<onórruca Federal. oo valor do R$43 288 415.17 
!quarenta e tr!s lllllhões. dPZeDtos e mamra c ono nul 
quauoc:entos e qWIW:' rea~s c: setenla e sere centaVCISJ no 
âmbllO do Programa Prc)..Saneamcnlo Scn R.onaldo Cu
nha Lona. -

Parecer n° 441/98- C.onus.Qo DlrelOril. que apre
senta n:daçio f1Ral 10 PR n• 79198. que aubX'Il.a. o Go
verno do Paranti a reahzar operação de crédno Junto à 
Caua Econônuca Federal. no valor de R$34 103 918 SO 
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c tl'llll3 c quatro nulhõc:i.. s.eto...eniQ~ e ttês rrul OO'-"UeR

IOS c Jrzouo reau: c anquenLJ cenLaVOSJ. no .11T1h11o do 
progT3Rla Pro-Morad1a Sen Ronaldo Cunha I..Jma. 

Parecer n" 44~ - Co1111'isão de: Conscnução. 
Jusoça e C.dadarua. sobre o PLC n"18~8 QUC' autonza 
a promoção pust mortt-m do Procurador d.J. Rc:"pubht.a 
Pedro Jorgc:o de Melo c Silva. Scn J~ Fogaça 

Para.""er n• 443198 - Conussio de Conllilhtul\'âo 
JusDça e CKiadarua. MJbre o PLC n" 31198 (0°-' 61JfJA8 
n.a on~ml, de uu.:~aDva do Ptcs1den1C' Fernando Henn
quc:" Cardoso diSIJl . .ID..:Io sobre a apbcação da Gr.dltica.;ão 
d~ C ond1ção Es~1al de Trabalho - QCET. cna.Ja pela 
Le1 n" 9 44.:!197 aos m1blare& do DISiniO Federal Sen 
Edi"SOO Lobão 

Parecer rt" 444/QS - Conussão .r Assunlos D.-o
nôtmcos 'SObre a Mensagem n" 138198 IMensaJ.em n" 
473198. na ongcmJ. do Senbor Pn:sldenle 1-cmando 
Hennque Cardoso. que solu:ua """"""'ii do Scslado Fe 
deral para oonbarar operação de aédlto C'llei"'W. no va 
lor eqwvalenle a aré US$74.000.000 00 (SC'ICnta e quatto 
nulhõe:. de dólares norlc-amencanos:J. de pnnc1pal, 
enlre a Repl:bbca Federabva do 81'3511 c o Braslhan 
Amencan Merchanr Bank.. dcsbnada ao financwnento 
do Progt1llllll de Rc:apan:lhamcnlo da Mannha. a ser c:xo
curado roto Muus11!no da Mannha. Sen Romero Juc:á 

Parecer n" 445198 - COIDlsslo de Assunros E=
nõnucos. sobre o Ofícm "S" rr 44198. que rncanunha ao 
Senado Federal sohataçio do Governo do Estado de 
Rormma a respe110 do c:onrra10 de abem.n. de acdno e 
de compra r venda de aavos. firmado entre a Uruão, o 
Eslado de Rcmwoa e o Banco do Estado de Ronuma 
S A - BANER. no llmb10> do Prognuoa de Apo•o à 
ReesttuiW'aÇio e ao AJustr Fiscal dos Esrados. no valor 
de R$33 000 000.00 llnnta e ris nulhões de ""''I Sen 
José Eduardo DmnL -

Pareca' n• 446198 - COIDISSio de Assuntos Eco
n61U1oos. sobre o Ofíc•o "S" n• 45198, que encam.mba ao 
SeDado Federal sol•atação do Governo do Eslado de 
Roraama. a respeito do c:onlralo de confLSSio. wunção. 
consolldaçio e n:l\nanaamemo de cbvulas. celebndo 
com a Uruio em 25-3-98. no llmbno do Prognuoa de 
Apo1o à ReesU'lltUI"aÇâo e ao AJUSIC FISCal dos Estados. 
no valor lOtai de R$1247 682.()8 (seu: nulhões, duoen 
tos r quarenta e sere ~ se•scentos e oncniB e dOis reaus 
c wto cen.ravosl Sen Jo5é Eduardo Duba. 

- n" 447198 - CollliSSiio ou .. -. que apre
sen~a redação final ao PLC n• :zcms (n" 4 'HY/198. na on
gemJ. que .. ..,,. cbspoo~ovos di> Capírulo lU do Titulo 
VIU do Có<bl!" Penal. 111<:lwndo na cla5Sllicaçio dos de
hlos comudcrados hediondos cnmes conD'a a saudc pli
bbca. rom alterações redaa.onms para adequação à l...e'1. 
Complcmcnw n" 951'98 Sen Ronaldo Cunha Luna.. 

Parecer ri' 448198 - Conwsio Due101a. que apre
senta redaçio final ao PLS n" 11/Q8 -Complementar. 
que aulOnza o Poder ExecutJ.va a cnar a. Rcgt.io lnlegra-
da da Grande Tcresum e 1Dsb1Wr o Programa Especial 
de o.:senvolvunenlo da Grande Teres1na. oo Estado do 
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Pl.aw ronsobdando as Emenda.~ n% 1 a lo- CCJ, apro
..,adas pelo Plenáno Sen R'•naldo Cunha Luna. 

Parecer oral ao PI..C rf 37198 ae uuc1abva do 
Pres1denre Fernando Hennque Cardo:..o que msnrw a 
Gl'abficação de Estimulo à DoceRCia no M:tg~sténo Su
penor Scn Bemanlo Cabral 

Parecer n• 44QJ98 - PAenáno em subSbnução a 
Conussão de Consbtwção. Jusaça c C1dadarua. sobre o 
PLC n• 37198 (rf 4 b()5,qs, na ongem), que 1nsatw a 
Grabfi.caçio de Estimulo à DocênCia no MQJ.sl:éno Su
penor Sen Bcmanlo Cabral 

Parecer n"" 45(W8 - C'onussão Dlrerora que apre
""''" redação fmal ao PLC n• 37/98 ln" 4 605/98. na on· 
gemi. que IJISDIW a Grollfic.Jção de Esbmulo à Docimaa 
no M&g~sténo Supenor. Sen Ronaldo Cunha Lama. 

Parecer n• 451198 - COIIIISSão Ductma. que aprc
ICIIla redação fmal ao PLC n• 2MJ8 cn• 4 342198, na on
gem). que auiOnza a pmmoçio pcur mo~m do Procwa
dor da Repúbbca Pedro Jorge de Melo e SdvL Sen 
Rooaldo Cuoba uma. 

l'llrocer ri' 4S2198 - COIIIISSão Dn1:101a. que apn:· 
senta ll:llação liDai do PLC o• 31/98 I ri' 4 6001'l8. na on· 
gemi. que dlapõe - a apbc:açào da Grollficação de 
Concllçio Espoaal de Trabalho- OCET. cnada pela Le1 
n• 9 442197. aos IDihtllr"O do D1sa11o Federal Sen 
Ronaldo Cunha Lima. • 

Pal'ccel' ri' 453198 - COIDissio Dnsxa. que apre
senta ll:llaçio filial ao PR rt'IIIW98. que awonza a Uruio 
a conllaiBI' opaario de cn!diiD extt:mo. no vab eqwva
len~e a aré US$74.000.000.00 (oelenta e qualro milhões 
de clólales -).JUDIO ao BrasiliaD Amen· 
can Mcrc:baDt Bant. ...,..pad. ao fiiUIIICiameniO do Pfo.. 
pamade ~IDdaMarmba. a,... execu
pelo MuustáJo da Mlnoba. Seo Ronaldo Cunha Lima. 

Pareca' ri' 4S4/911 - COIIIISSão DneiDnl. que ...-. 
-ta ll:llaçio liDai ao PR ri' 81198. que auiDnZa o Esta· 
do de Ronuoa a - ooo..- de abenura de c:n!d!IO 
para compra e vaxla ele abvos com a Uruio e o Banco 
do Es- de Rorauoa S.A - BANER. no valor de 
RSJJ 000 000.00 (lnlll.a e Ires IDIIIK!es de n::aul. no lm
bllo do Progmma de Apolo à ReexlnllllniÇio e ao AJUSie 
F1scal doo Estadoa. ao ._.., da Medida Prcmsóna n" 
I 621-21/98 Seo Rooaldo CUDba Lima. 

Plreca' a- 45.5198 - OJrmssio Darerom. que apre
senra redação fiDal ao PR n• 82J98. que aulonZa o Esra
do dr Ronwna a COIIIIaiU opaa;ão de n::finann"""'IIO 
de cliYJdas do Eslado. consubataiii:Uida no ODDiniiD de 
confissio. np•nçio, consobdaçio e refinarEiamen1D dr 
diVIdas. oele-., com a Umio em 25·3-98. no lmboro 
do Progmma de A]>OJO à ReexlnllllniÇão e ao AJUSie F1s· 
cal doo Esladoa. no valor bliBI de R$7 247 682.08 I sele 
nulhões. duzeniOs e q..-enra e sete nul. sc1scentos e 01-
lenra e dOis rems e 0110 cenravos) Sen Ronaldo Cunha 
Lona 

Parecer n• 456/!ll! - Plenáno. em subsaiWÇâo à 
Conussio de Assunroa Econ6aucos. sobre a Mensasem 
n• 157198 lri' S92198. na Clni!O'I'II. do- Fernando 
Hennque Cardooo. que propõe ao Senado Fedenll seJa au-
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tonz..ada a elevação temporána do bnull:' de endiVIda 
mento da Pe1roleo Brastlraro S A - PE11lOBRAS Srn 
Jooas Pmhraro 

Pam:c:-r n• 456-A/98 - Conussão Daretora. que 
apresrnla redação fmal ao PR n• 83198. que autonza a 
rlevação temporána do hmue dr end•v•damentt'l da 
Pettoleo BrasllrlfO S A - PETROBRAS. em maas 
RSI 0'-1 000000.00 1mn bllhioe II'Uitae qumo IIUihOcs 
de: re.DSI Sen RonaiOO Cunha l1nm 

Parecer n• 457/98 - Plenlno. em subsbDDção à 
Corrussão dr R.rlações Ex~enores e Defesa Nac~onal, so
bre o PDL rf'91198crf' 575/97, naongem1. que aprova o 
texto do Tratado sobrr Não-Probferação de Armas Jll,lu
cle.ues. conclwdo em 1•-7-68 com VIstas à adesão do 
Governo BrasllelfO Sen José Agnpmo 

Para:er n• 457-A/98 - Com1não Dln::IOI'a. que 
apresenr.a redação final ao PDL n•9J/98 (n• 515197. oa 
ongeml, q~ar aprova o texiOdoTramdo sobre Nio-Prob
femção de Armas Nucleala. oonc:luídoem 1"·7-68. com 
YISias à adesão do Govmno Bns~Jeno Sen Rooaldo 
CunhaLuna. 

Parecer rt' 458/9J - PlenJno. em subsaiWçio à 
Cooussio de AssiDIIDS Socws. solln: o PLC ri' 23198. 
que coocede pensão especl8l a Elysdno Tllvara F'"dbo 
Sen Joel de Holllllda. 

Parecer ri' 4S9/98 - COIDISIIio Dnemra. que apn:· 
serua mdaçio rllllll ao PDL r(' 22198 lrf' 623198. na on
geml. que aprova o le""' do T..- de PlvlbiÇiio Com· 
plera de Tes1es Nucleares - CTBT. concluído em Nova 
Iorque. em 24-9-96 Sen. Rooaldo Cuoba Lima. 

POLmCA ECONÓMICO-FINANCEIRA 

COIISICienlções act:re11 do quarto amverúno do 
Plano de Estalnhaçio &oo6mv:a o Plano Real Scn 
Jeffel>oo Péra . . . . . . 

Comendnos -=c:n:a dos quatro anos do Plaao 
Real Sen Eduardo Supbcy 

Comemora mm.s um ano de Plano Real Sal Teo-
101110 Vdela Filho 

PRIVATIZAÇÃO 

Sobre a pnvaozação do SISiema Telelris Scn 
Benecllta da Sdva. 

PROFESSOR 

lnsabsfação CX>III a soluçio dada aos professores 
wuwnrlános. Sen Man111 Sdva. 

PROJETO DE DECRETO U!GISI.ATIVO 

l...eltura do PDL n• 91198 1n• S7SN7. Da CXlJCm). 
que aprova o rex.10 do Tmlado sobre a Nlo-Prohfençlo 
de Armas Nucleares, concluído em 1°-7-68. com V1518S 
a adesão pelo Gov<mo bnsdeuo Sen Joel de Hollallda. 

Dlscunndo o PDL n" 22198 (n" 623198. na on· 
gemi. que aprova o oexro do T.-lo de l'mlbiÇio Com· 
pleta de Tes1es NucleaR:s - C'I'BT. conclufdo em Nova 
Iorque. em 24-9-96 Sen EduaR1o Supbcy 
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PROJETO DE LEI I V1do MEDICAMENTOS I 

PLS n• 1 ~. qul" acrC"scenl.l uu •. ,so ao an 47 .~ 
do Decreto-Lei n• 5 451/43 que dispõe ltObre a Consob
dação das Le1s do Tr.abalho Sen Erruba Fernandes 

Dlscuondo o Pl..C n• :!Q/Q8 qlle' aher.J. d•sposiD
"os do Capirulo lU do T1rulo VIU do Código PL-nal m
dwndo na classd'icação de delnos conSiderados he<hnn
de6 mmc::5o contra a saúde pubbc:1 Sen Bernardo C"a
br.JI 

Dlscuondo o Pl..C n"' 29198, que al~era daspos•n
ve» do C3p1wlo lU do Tírulo VIU do Códl)lO Penal. m 
clumdo na classificação de de-lllos cons1derados hcchon
dos crunes contr3 a saúde ~bllca Sen Enu.ha Feman
deo 

Dlscuondo o PLC n• ::!9198 que aJrrra dJ.spos•n
vos do Copíwlo lU do Tíwlo VIU do CJdiJ!I.l Penal. ID· 
clwndo na classificação dos .:lelnos conSiderados he
diondos cnmes cootra a sallde pubbca. s ... Pedro SI· 
moo 

Dlscuondo o PLC n" 29198, que alr.era c:bspos•D
vos do Capíwlo W do Titulo VW do CodlJ!O Penal. ID· 
clwndo no classificação de debH>S romlldorados hodron· 
dos cnmes couiJa a sallde púbbca. Sen Eduardo Suph· 
cy 

Dlsc:uando o PLC n• 29,«)8. que alrera dlspos:Jb
vos do CapiOJlo m do TIOJlo vm do Código Penal ID· 
clwndo na classúicação dos debiOS COIISidc'rados hf'
dlondos cnmes COIIIJa a saude púbbca. Sen Lllc•o AI· 
cAn.tua.. • 

l..elhlra do PLC n• lYJS ui" 2.S9SI96. na on
gem). que al1era a Le1 a• 8 I 85/91, alterada pela 
L01 n• 8.407192. que dlspõo sobR a Olpruzação Jud!· 
c1ina do Dlstnto Fedenl e Teml6nos e ena os Jwzados E_..,, Cive~s e Cnmuws Sen. Joel de Hollanda. 

Latura do PLC n• 33198 ln" 33005. na ongenu 
qoo dispõe 101m: a n:gulamen..,io da Profissio de Edu· 
cação Rsaca e ena os rcspccbVOS Consdbo Fedcml r 
Conselhos ReJ!IOIWS do Ednraçio fiSICL Sen Jocl de 
HoUIIIIda. 

Latura do PLC n" 341!18 ln" 4..576198. na on 
gemi. que dispõe sobre a mação do honrepage na lnler 
Dei. pelo Tnbunal de Cootas da Uruão, pan1 divulgação 
dos dados • uúOI"IJIBÇões quo cspeafica. Sen Jool do 
HoUanda. •••• 

Leitura do PLC rf' JSI98 ln" 4 21n'98. na 011· 

gemi. quo ena Junras de Con.:Wação e Julgamento na 2" 
Reg<ão da JIISbÇ3 do Trabalho e dofine Junsdlções Sen 
Jool de HoUanda. 

Leitura do PLC n" 36198 ln" 3 ~WI. na 011· 
goml. que dispõe sobre a cnação de JunlaS de Cooe~ba
ção e Julgamento na JS• Regaãoda Jusoça do Trabalho r 
dofme Junsdlçiles Sen Jool de HoUanda . 

PLS n• 13519&, que acrescenta 11\Clso 20 ar\. 1'" da 
Lo1 n• 8 989195 Sen Jool de HoUanda 

PLS n• 13&98. que alleTa a Let ~ 9 526/97 Sen 
Odacu SoaRs. 
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PLS n'" 1371'18 que ena o Con.o;elh() de Cone1or~s 
de SC'gwu. de Carnahzaçã'-' e de Pre' •den .. •a Pnvad.l 
Sen Ney Suassuna. 

Le1hlra do PLC n'" '7198 fn .. 4 (]{)5fC18 na on
gcml de 1ruaaa.va do Presldenre Fernando HennqUC" 
Cardoso que 1nsoru• a Graoli~o de Esomulo à Do
cCnaa no Ma~sténo Supenor Sen Joel de HoUanda 

Lo1rura do PLC" n" 38Jil8 ln" 3 066/'n oa on· 
~m 1, de nuaADva do PrcSJdenle Fernando Hennque 
C.udo9J, que d1s.põe sol'lre a Cam:U"a de A.pa1o Tccruoo
AdnunlstroiDVO do Mlrusléno Pubbco da Umão e fixa os 
valores de sua remunei'3Çâo Sen Joe1 de Hollancb 

Dlscuondoo PLC ~ 37198. de wc1alr\a do Pre'51 
denle Fernando HennqUC' Cardoso, que msDtw a Grallfi
cação de Fmmulo .i 011c&lcm no Magl.Sléno Su.penor 
Sen Lawo Campos 

Dascubndo o Pl..C rf' 3'7198. de- UUCI.Ib\ a do Prrs1 

dente femando HennqW" Cardoso. que UJSbrw a Gratúi~ 
ca.;ão de Estimulo à Doc:ancl3 DO Mag<siÕno Suponor 
Sen José Eduardo Dutta. 

Dlscubodo o PLC n" 37198. de IDIC'Iabva do Pn:sl
denU: Fernando llennque Cardoso. que msDIUI a Grabfi. 
caç.ão ck Estímulo à Docênc1a no Mag~sréno Supenor 
Sen Enuba f'emandeo . 

Dlsc:ubndoo I'LC n" 37198.do IDII:Iallvado Ples1· 
denle FenWKio Hennque Cardoso. que msabll a Oraafi
cação de Esnmulo à Docbc1a no Mag~sléno Supenor 
Sen JÜJUa Manse 

Dlscubodoo PI...C n'" 37/98,de lnJCJaDvado Presl
denle Fernando Heonque Cardoso. que msab.u a Granfi
cação de Eolfmulo à Docàleu DO Mag<sréno Supenor 
Sen AnlODIO Carloo Valadare& . 

Dlsculmdoo PLC n'" 37198. de uuc1aavado Presl
denlr Fernando HennqUI:' Cardoso. que msbbll a Orabfi
cação do Esbmulo l Doco!naa DO MII(IISIÕno Supena-
Sen Ramez TobeL •• 

Discutindo o PLC 'i' 37198.do UUCIII1Vado Pios•· 
deore Fomando llennque Can:loso. que msbbll a Grabfi. 
cação do Esdmulo à Doe:-.. no Mag<sréno Suponc1r 
Sen Eduardo Supbcy 

Dlscubndoo PI .C n" 37198. do uue~anvado l'lal· 
dc:lw: Fernando ll<unque c:a.duoo. que msbiUI a GraD!i· 
eaçio de Esâmulo à Docblaa no Mag15b!no Supcnor 
S... E&pmchioAimiL. .. 

O.scuando o PLC rf 37/98. de mlaallva do Presl
deol<: Fernando Hennque Cardoso. que IDSbbll a Grabfi. 
cação do Estimulo à Doc:énc1a oo MII(IIS!h!O Suponor 
Scn Benedlta da SdvL . • 

DIKU.bndo o PLC rt' 37198. de IRJC'IabYB do Prnl

donl<: Fernando Hennque Cardoso. que IDSbbll a Gnwli· 
cação de EsbDIUio à Docênc1a oo Magaslálo SupenOI' 
Sen Ney Suassuna. 

Jnsansfaçio pela morosu:lade com que o proJetO 
dr k:1, de s.ua autona, que bnula a '2% a mula... de mora 
por 3ll'a50 no pagamen10 dr quaJquer obn,gação de nabl
reza conuatual. aprovado no Senado em 12-12-96 vtm 
ttamuando na Cãmara. Sen Franc:elmo Pere1ra. 
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PROJETO DE LEI COMI'\ EMENTAR 

O.scubndo o Pl.S n'" 77/CIS - Complemenw. que 
aulonza o Poder EAeciDlvo ·• cnar a Regtã.o lnlegrada da 
Grande Teresma e msbrw '' Programa Espec1al de Dr
.senvolvmtent&, da Grande T ereSUia. no Eslado do Pla111 
S... H"''o Napoleão 

O.scuundo o Pl..S n,. 77/Q8 - Complemenw que 
aulonza o Poder Execw1vo ..1 cnar a Reg~ão lnlcpada da 
G~ Teresma t:= msbiUl u Programa f-.spec1af de De
senvolvunenrn da Grande 1 eresma. no Estado do Piauí 
Sen Ed.Json l..obão 

PROJETO DE RESOUIÇAO 

PR n• ~- qUC' anonza o MuruLipao do Rio de 
Jancno a enubr, Bll"avá de ofenas pubhcas l...ctras n
nancearas do Tesouro do MurucíPJO do Rio de Janeuo -
LFIM-RIO. desllDabdo-lc os recursos~~~., tnro dr sua di
viCia mobwma no r- de 1998 Sen Levy Dias 

PR d' 69198. q"" ........,,. n Eslado .lo RIO CJran. 
de do Sul a realwlr operação de créd.J.to. consubslanela
da no conb'alo de abr:rtura de créchto firmado cnb"e a 
Uruão. o Esrado do Rio Orandc ciCJ Sul. o Banco do Esta· 
do do Rio Glande do Sul S A - BANRISUL. e a C....a 
Econ6mJc:a Estadual do Rio Gmlde do Sul- SULC'AJ
XA. no imbno do Programa de Apow a ReeslruluraÇilo 
e ao AJUSie Fiscal de Estados no valor de 
RSI 987.500000,00 (um billlão. noveoeiiiOS e 011a11a e 
- lllllhões. qWDhoniDS IDllre&~•J Sen Francehno Pe· 

PR rr 7MI. que auronza o Estado do Rio Gran
de do Sul a C0111r8r operação de nofiniiiiCWIICIIIO do dí
VIdas moblhiml • _,.,.,.., do Estado, consubsllllnl:r.l
das DO coob'BID ele confi•slo., promessa de assunçio, 
cmsoltdação C tefiMIM'JI"'f'DDD de diVIdas. celebrado 
com a Umão, em IS-4-98. com base no prdOCOio de 
aoordo filmado....., a UIUAo e o Gooerno do Esaodo do 
Rio Gnmde do SuL .., lmbiiO do Programa de Apmn li 
Re<saulunçio e ao AJU* Fiscal doo Estadoo, DO valor 
de RS9 427 324 98(1,43 (DOVO lolbões. qualloc:a11D5 e 
VUlfe e se11: Dl1lhões. aezeo&os e VIme e quatro md. no
vecen.IOI e 011e11ta razs e quarenta e Ir& centavos) e no 
conii'BIO de pu " ., ele compra e venda de ações e ou
lr8S avenças. filmado em 15-4-98, enln: .. CenlniS EJl. 
InCaS Bnsdeuas S A - EIElltOBRÁS. e o Estado do 
Rio Grantk do Sul. """' • m""""""""'" da O:Jmpanlua 
Estadual de -- El6lm:a - CEEE. e da Umilo Sen 
Joio Roeba. • 

PR ri' 71198. ~ atronza o Estado de Pernambu
co a rcabzar openç1o de cr6::bto consubSUIIICiada em 
cm~o firmado em 12-6-98, enlre a Limão~ o Es
tado de Pernambuco. CXJm a mlen'~ do Banco do 
Estado do Pemambw:o S A - BANDEPE e do Banco 
Central do 81'11511. de abenwa de modlto • de compra e 
venda de at;ôeo. no imbuo do Prosrama de Apolo a 
Rec:struou;çio e aD A:Juslf' F1scal de Eslados, no valor 
total de ali! RS! 492 000 000.00 1 um bllbão e qllliiiOCOII-
105 e DO\Iellta e dou. mdhões de rea~s 1 Sen Ney Suassu
na. 
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PR n" 72198 que autonza o Estado de Pemambu 

ro a contratar operação de refinanaameniO dr dividas 
do eitado Con5ubslai1Ciada no conua10 de confissão. as-
sun.;áu. oonsobdlção ~ n::financuunc:nro de dlv1das, ceie-
brado com a Un•kl. em ~3-12-97, r'-' termo adJ.bvo a.J 

conb'ato de 12-6-98 com base no protOCOlo de acordo 
firmad(l entre- a Umão e o Governo do Estado de 
Pernambuco, no ámtxto do Programa dr Apo10 a Rees· 
llUIUliiÇ.JO r ao AJuR fisaJ dns Escadas. no valor rocal 
de R$16'641515.53 <cento e ,.,....,ta e ttb nulhõeo. 
seascentos e quarenla e um nul. qwnhc:nlOS e vune e cm-
co reaJs e cmquenla e lri:& centavos) Sen Ney SuassWIL 

PR n" 731!}8, que autonz:a a debvaçlo do conuaro 
de confiSSão. assamção. conso.bd.açao r R"financwncniO 
de diVulas celebrado entre a lJruão e o Estado de GOiás 
no àmbtto do Programa de Apolo à Reestrulttnçiio e ao 
AJUSte Fiscal dos Estadoo Sen Joio Rocha.. 104 

PR n• 74198. que auton.za o Eslado da Balua a 
conceder garanaas r C:OOb'11pranb8!i às operações de 
crecbto no lmloto do Programa do Recupençiio da La-
voura Cacaue:U'8 881a118., JUDIO às 111Sbtm.ções de crédJ.ro 
oficws Sen. Bello PaJp. 111 

PR d' 75198. que autonza o Estado do MaiO 
GI"DD.so do Sul a conlralar opc1 ação de: refioapaamenro 
de cbVJdas do estado. c:onsubolllnl:llda oo aJIIttaiD de 
confissilo. assunçio e tâii1MCiamonto do divtdu. ceie-
lmodo com a Uruio em 3().3-98, com ....., no protocolo 
do IICOido firmado enln: a Umio e o Governo do Estado 
do Mato Grosso do Sul. DO lmbiiD do ............ do 
Apolo l ReeaiiUlUniÇiio e ao AJIBIO Fiscal dos --
no valor de R$903.660059.21 c-elle& -· 
JelSCeDIOs ~ sessellt8 md, cmqiieiHa e liOVC ,.,..5 C Vlllfe 
e um C:CDIBYOSI Seu. JoR Fogaça. 122 

PR n• 76198. que 8111011za o Estado de S•ra Cala-
nna a contratar openoção de refinlac:wttmtto do díVIdas 
mobthina e aJRIIatual do estado. cuasubl1aocl8das ao 
COI1b'11l0 de CXIIlfissio, PIO" g de assnnpo, mn'Ubda-
çio r rcrUI8I'tCUIIDe:IIIO dr dCVIdas, celebrado QJID a 
Umao. em 31-3-98. com baae ao pi'OIOCOio do acordo 
firmadu ~ a Uruão e o Governo do Euado de- Sanla 
C8lanna. no imlnto do Programa de Apmo à Reesaubt-
noçilo e ao AJIISie Fuocal dos Earadoo_ no valor de 
R$1.552 400 375.83 (um bllhio. qumben.,. e cmquen111 
e ckns lllllh6es. quatroce:aiDi md, IIV.eniDS e !idr:Dta e 
cmco reau r wrc:nta r llis ceatavos) Sen Josi Fogaça. 134 

PR n• 77/98, que uenza o EsbKio do Paraú. a 
contratar operação do ...titumaamemo do dfvtda IDObt-
bina do eotado. Cl0115Ubsuncaada DO aJ~~tta~D de c:onf'IS-
são. •sunçio • nofinanaameotlo do divtclu, celebrado 
cana Uruão em 31-3-911, no imboiO do""- de 
A)JOio à Reeatruturaçio e ao AJUSIIO Ftscal dos Estados, 
no valor de R$519.944-.98 (qumbentm e deunove 
rrulhões. novecentos r quarenta e qllab"' DUL quattocen-
tos e seu; l'eaiS e IIOWilla e ono cenlaYos) Sen Francdmo ......... 142 

PR n• 7111118, que auiDIIZa o Governo do Panná a 
reahzar operação de cráhto Junto à ea. .. Econõnuc:.a 
Federal, DO valor de R$43 288 41S.77 (~e ttes 



mdhõc.':s. duzenlM e OltenLl e ouo JIUI quattoceruos e 
qumze re:us e setenta e sd.e ceDia\ Ob 1 no ãmblro do 
Programa Pro-Saneamento Sen 8eUo Parga.. 

PR n• 79/98, que autonz.a " Governo do Parana a 
realizoJr operação de crédito Junto à Cau.a Econõm1ca 
Federal no ulor de R$34 70.~ 91850 Cmnta e quabo 
rru~s scrccentos e trCs nul. nmecentos e dezono rea.JS 

e cmquenra cenravosJ. no âmbno do programa Pró-Mo
radia Sen BeUo Parga 

Dl:scubndo o PR rr 69198. que autonza o Estado 
do Rio Grande do Sul a reahzar operação de cr<duo. 
coosubstanctada no conU'alo de abertura de créd.Jro flf· 
mado entre a llruão. o Estado do Rro Grande do Sul. o 
Banco do Psado do Rio Onnde do Sul SA - BANRJSUL. 
e a CaiXa EaJnõnuca Esladual dC' Rro Grande do Sul -
SULCAJXA. no Imbuo do Programa de Apo1o a Recs
lnltwaç.io e ao AJuste FI5CBI dos Estados. oo valor 101al 
de RSI 987 SOO 000.00 (um btlhlo. novecentos e Ol· 

tenta e sete milhões. qwohentos uul rea~sl Seo 
Bduanlo Supbcy 

Dl&eu.tlndo o PR rf' 7<JJ9S que au.lOnza o Esudo 
do Rio Grande do Sul a cooa-...- operaçio de n:6nan
C'Jamenl0 de diVIdas mobtbána e conii'1ID.Ial do Esudo. 
consubslanctadas no conlraiO de confiSSão. promessa de 
assunção. oonsobdação e refmadCiamento de dfvk:las, 
celebrado com a Umio. em I s-4-QS, com base no proiO
colo de acordo firmado entre a Umio e o Governo do 
Eslado do Rio Grande do Sul. no imbt10 do Pmgnuaa 
de Apoie> l ReesiJUDIJaÇio c ao AJusle FISCal dos Fsra
dos. no valor de R$9.4..."'7 324 980.43 IOOVC bilhões. 
qWib"'CCCCUos e vmte e sete anlbões. b'eZen.IOs e vmre e 
quatro IDIL novecentos e 011enta. reaas e quarcnra e bês 
centavos) e ao COillra1o de promessa de compra e venda 
de aç6es e oulraS avcaças. fumado em 15-4-98. entre as 
CclllnUS El&ncas Bnwlcuas S.A - El..êmOBRAS. e o 
Fslado do Rio Gnmde do Sul. com a •nrervem<ac:~a da 
Companlua Estadual de Eneqpa Elémc:a - CEEE. e da 
Umão Seo Po.i"o SUDOD. 

PR ri' 80198. que au1011za a Urulo a contrarar 
operaçio de cr6:h10 C'Jlterno., no valor eqwvaleate a alé 
US$74.000.00000 (selal!a e quaa-o a-ulbõcs de dóla= 
none-amenc8Dos) JUDio ao Bras1han Amencan 
Merchont Baak. dcallllada ao linaaclammiO do Pmgra 
ma de Rcapan:lhameuoo da Manilha. a ser exca~rado 
pelo MIDISiálo da Mannba. Sen Romero Jucá. ... 

PR ri' 81198. que aotonza o Fsrado de Roouma a 
assmar contraiO de abertura de crécbto e de compra c 
venda de abvos. C<BD. a Uruão e o Banco do Eslado de 
Ronuma S A - BANER. no valor de R$33 1100 000.00 
flnnla e bis nnlhõcs de rems). no imb110 do Programa 
de Apmo à ReesrrulWBÇão c ao A.Jusle F1scal dos Es&a· 
dos. ao amparo da Medida ProviSDna n" 1612-21198 
Sen José Bduaroo Duba. 

PR ri' 82198. que auronza o Estado de Roratma a 
contratar operação de n:linanc1amento de diVIdas doEs· 
Lado. c:onsubstanCI.a:la. no contnuo de confissão. assun
ção. c:onsohdação e refinanoamento de Wv1das. ulebra· 
do com a Umão em 2.5·3·98. no imblto do Programa de 
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Apo1o a Ree.sb'UruriiÇão e ao AJusk' F1.scal dos EsLldos. 
no valor IOia.l de R$7 247 68.:!.08 c sele' rruJhões. duzen-

147 los e quarenta c sete rruJ SC1scen1os e Oitenta e dou. realli 

e ono r.:cruavo.o;. 1 Sen Jose Eduardo Outra 
Encanunhando a volaÇ!io do PR n• 81/98, que" au 

tonza. o Estado de Ror;;uma a assmar conb3.to de abeortu 
ra de créditO para compra e venda de ao vos com a Uruao 
c o Banoo do Estado de Rorauna S A - BANER. no va 

IS~ lorde R$3.Hl00000.00 Unnta e três rrulhõc:s de reaJsl 
no ãmblro do ~ de Apo1o à Reesii'Ururação c ao 
AJUSte F1scal dos Estados.. ao amparo da Med:uia ProVI
sona n• I 621-21198 Sen Romero Joca. 

PR rf 8319S. que autonza a .:levar;ão lf'mpor.ina 
do lurure de endiVIdamento da. Peb'Oieo Bras&letro S A -
PE"IROBRAS. em nws RS I 034 1100 000.00 1 um bilhão 
e rnnta e qualro nulhões de rea~sl Sen Jonas Pmhetro 

Apon<a uttgulandade no ProJeiO de Rcaolução 
que tnua de refinanc'uunento de div1da. do Estado de 
Rondõrua. e da. eficáaa a conlnUo de abenw'a de crédlro 

198 para o Estado adqwnr os llllvos: do Banco. com VIStas a 
seu. sanaamc:ruo Sen Emande1. Amonm 

REFORMA AGRÁRIA 

Comeruãnos sobre a desa-nbabzaçJo da reforma 
agrána. Sen Emandes Amonm 

REQUERIMENTO 

RequcnmcniO n" 433198. de 1nformaçio. ao Sr 
Mlrustro de Estado da Agnc:ultura e do AbasleameniO. 
sobre as conciWJÕC's do relatóno decorrente da audi1011a 
e fiscalização erctuadas no Convàao rf' 001JIJ6IMADFA
RR (processo n• 21048..()()()()6619S.29l Seo Romero 
Jucá. ........... . 

Conclama o Senado Federal a aprovar ~uen 
memo que sobata &eJ8 n:al.lzada. pelo TnbiiDal de Con
tas da. Uruão. uwpeção segwda de tomada de contas es· 
pec1al JUDIO ao Banco Nacumal de Dcsenvolvtmento. so-

200 bn: a avabaçlo coontnmco-liiiiiiiCZua da Telebnls reali
zada pelo OODSÓR:IO ronDado pelas empresas Arthur D 
L1ale. Coppers a: Lybrand e Delmne a: Touche CotpO
,_ Fmanc:e Sen Bduardo Supbcy 

Requenmeoto o• 444198. que sohcJ.ta seJa realiza
da. pelo Tnbunal de Contas da Uruio. mspeção scgwda 
de tomada de contas espeoal JUDIO ao Banco NacKJna.l 

376 de De&envolvuneniD. sobn: a avabação ccoolllmc:o-6-
nanceua da Telcbrás realizada pelo c:onsón:lo formado 
pelas empn:sas Arthur D Lude. Coppers a: Lylrand < 
Dclo1tre & Toucbe Corporate Finance Sen Eduardo 
Suphcy 

Requcnmenro n• ~8. de mfOI'llUIÇão. ao MI· 
msb'O do PlaneJamenro. sobre os emprésllmOS realizados 
pelo BNDES no penado de 1995 a 1998 Sen Bduardo 

3n Supbcy 
Requenmenlo ri' 453198. de 1nfonnaçio. ao Bao

co Central do 81'3511, atraves do Muustro da Fazrnda. 
sobre o conb'ato de abenura de crédlro e de compra c 
v.:nda de llbvos, f.rmado entRa Uruão. o Estado de Ro
ranna c o Banco do Estado de R.orauna S A - BANER. 
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no àmbllo do Programa de Apoao a ReeSD'UIUraçio e ao m1ssao constante do despacho IniCial de dlstnbwção, 
AJUSie Fiscal dos E.saados. no valor de R$33 000 000 00 SCJa ouvada. tamtlem. a de Cunsurwção. Jusaç.a e Clda 
1 blnta e b"es nulhões de re:usl Sen Romero Juca 394 darua Sen Gerson Camara 456 

Requenmenlo rf 454198, de 1nforrnação ao Ban- Encammhandet a voaa\-ão do Rcquenmenlo 
co Central 00 81'3511. IIU'a\ICS do Muustro da F'azrnda. n• 445198. do Senador Elao Alvares sohc1rando. nos 
sobre o conlraiO de ronfiss.JO, &ssLD;ão consoiJdação e 1ennm. reJimenlals que sobre o PLS rf 20196 - Com-
refmanCJIJDelllO dt- diVIdas celebrado com a Umão em plemenl.lr, de autona do Senador Pedro S1mon. que das-
:!5-3-98- no imbuo do ~ d< Apmo 1 Rcesii'Uru- pe.e sobre a pan1apaçao da população e dr suas enada-
raçlo e ao AJUSle FISCal dos Eslados. oo valor de des no processo orçamc:nráno, .WU. da Conus:&ão cons-
R$7 247 68.2.Q8 (sete nulhões. duzenros e quarenta e tante do despacho IniCial dr diSD'Ibwção, !lt:J& OUVIda. 

sere nul. seiSCCIItos .: o•renra e dois reaiS c 0110 ccnta- lambem, a de Consnruação. Jusaça e C1dadarua Sen 
VOS I Sen Romero Jucá. 395 PedroS1mon 457 

Encam1ahando a volaçã(l do Requenmcnlo Requenmento rf 470198. de mfOI"'IUUÇão. ao pn::sa-
n• 44.5198. do Senador Elc10 Alv:an:s. soharando. nos dcn~ do Banco Cenllal do Bnwl_ por mlrl'ln6dlo do MI-
b:rmos reguneaws. que. sobre o PLS rf' :!:019& - rustto da Fazenda. sobre "'calole do saor púbbc:o bras•-
Complementar, de aurona do Senador Pedro Suuon. qiiC' iou'O"- segundo pubi"''Ção .. - Sen Edlson Lobio 494 
dispõe sob"' a pariiCJPIÇio da população e d< suas ena 

RIO SÃO FRANCISCO d;oles DO proc:aso OIÇOIDOIIIáno_ alem da CDJmsoiio 
consranu: do dt:s'*""' mu:tol de <hslnbwçiio. seja OUVI- Dlscu~ a unpordnc:Ja da llliiiSpOSiçiio da5 llguas 
da_ IIIDibáD. a de Couslltmçio- lusDÇa e Culadanla. Sen do no Sio l'ranl:lsco Sen joel de Hollanda. 392 
Carlos 8ezemL -- 4SS 

Encam•nbando a Yotaçlo elo Requenmenlo rf' SAFRA IV1de AGRICULTURAJ 

445198, do Seaador Elao Alvares, sobcnancb. aos ler-
SENADO CV•de REQUERIMEI'ITOJ mos reJIIDCIIIIIIS, que. soiJrto o PLS n• 2CY96 - C".omplt-

--de -do Seaodor- Sunon. que dispõe Sabsfaçio oom oo n:sullllllos prodUZidos pelos 
soiJre a porbCipaçio da populaçio e de suas eabdades oo lrabalhos ..,..,zados no Senado Fede!al Seu Emandes 

"""""""' CIIÇOIIIeDiinO. ak!m da Comissão COIIStllll"' do Amonm SOS 
dt:spocho IIIICI8I de -mçio. seja OUVIda_ llllllb<!m. a 

CSUDENEI de C0111bhDçio. j-e Cldadama. Sen f.duanlo Su-
pbcy 455 Alegra-<~~: com a s.mçio_ no mes de 1ulho- do pro-

Enram•nbe.,., a vomç1o do RequenmcolO n• JOIO que 1111egn. o Vale do loqUIIUibonha na junadiçào 
445198, do Seaodor Elao AI....,., sobcuando_ 1100 rer- da Sudelle Sen Ftance1mo l'en:uL soo 
mos reg1men1&1s. que. sobre o PLS n• 20196 - Com- rn;u;JIRÁSJ (VIde PRNATIZAÇÃOI plemenW- de ..-.a do Seaodor- 81111011- que <hs-
põe soln a )JOIIIaJIIÇÕO da P'll'"oçiin e de suas -da- 'll!LEVISÃO 
dt:s 110 proa:sso -tino, ak!m da C0111150iD COII5-

Condena a bowl quahdadc doo prcllp1IIIIIIS eJUill-IBIIte do dt:spocbo UDCIIII de dlllnbwção. SOJB OUVIda_ 
-- • de Coosballçio. j- e c.-.... Sen dos pela televJ.sio ph•phrltlltr: e apela para que ICJam 10-

Aoromo Carlos v.-.. 4S6 madas providencia& para melhorar este qudro Sen 

Eac:am1Dbaado a vuta.çio do Requcnmeato Caslldo Maldaner S08 

a• 445198. do Senador Elc1\l Alvares. sobcnmdo. nos TRANSPOSIÇÃO (V1de RIO SÃO FRANCISCOI 
lermOS tegJ.meDUUS, que. sobre o PLS o- 20196 -
Complemcalar. de 11110na do Seuador Pedro S1mon. UNIVERSIDADE (VIde GREVE. PROFESSORJ 
que chsplle sob"' a porbapaçio da populaçio e de 
suas eubdades no processo orç~~~~~e~~táno. além da Co- V ALE DO JEQUITINHONHA (VIde SUDENEI 
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l'llg ..... 
ADBMIR ANDRADE Parecer n• 425198 - Corrussão de Assuntos F.co-

Cnaca a atuaçio do Governo Federal na área da nôrrucos. sobre o OfiCio '"S• r/' 56198 IOfiCIO Prc.sl rf" 
1.6111911. na ongem) do Sr Pn:s1den"' do Banco Cenllal educação 222 
do Brasil. enc:ammhando pleno do Gove'"" do &lado Aponla algumas falbas do Fundo de Manu~e~~Ção 
do l'ar.lllã sobc11ando aulmiZIIÇão pua realizar operação e Desonvolvunen10 do Ensmo Fundamenlal e de Valon-
de créduo JUIIIO à Cap,a Econõlluca Federal. no valor de zação do Mag~sléno- FUNDEF. e .. ssaJu a n<CeSSida· 
R$43 288.415.77 (q""""'" e Ires onlhões. duzeniOS e de de saná-las • • •. 2:!2 
o1ren1a e mto lll1l. quaJrocc:ntos e qUIDZC' lell!t e se1e.ua e 

ANTONIO CARLOS MAOAUiÃES setr cauavosl. no imb1to do Programa Pró-Saneamcnro 145 
PR n• 7&98, que auiOnza o Governo do Paraná a 

Sobn: problemas n>larnxws do JIIOJ""' que 1ra1a reabzal opençio de crábiO JUDIO à Caixa Econ6mlc:a 
dos crunes de ralsdicação e aduiiCI"ação dC' mc:rdlcamen- l'e<k:r.d. no valor de R$43 288 415.77 lquaRnla e ~· 
lOS -108 mdhões. duzeniOs e out:nla e 0110 md. quab'ol:elll05 e 

ANTONIO CARLOS VALADARES qumze rea:~s e seiCDia e seu: centavos). oo Imbuo do 
Pmgnuna 1'16-Saneamenm 147 

~ a vomção do ReqUCIIIIICII[O rr Parec« n• 426198 - Coaussio de AssuniOS 
44SI'J8. do Senadcr Elao Alv ..... sobcuando. nos ler- Econõm•cos. sobre o Ofíc1o '"S'" n• 57/98 tOficto 
mos ~guuenbUs. que. sobre o PLS n• 2tW6 - Comple- Prcs1 n• I 611 2198. na ongem) do Sr Prcs1deDie do 
meDiar. de 111110na do Senadcr Pedro 51111011. que dispõe Banco Cenlral do Brasil. cnc:am~nbando pleuo do Oo-
sobre a parbCI....., da população e de suas eoodades no vemo do Estado do Paraná sobcnaodo autonzaçã.o 
processo -ndno. além da Connssio c:onstanu: do para rcabzar operação de CT6dJ.Io JUDIO ii Cau.a Eco-
despacho ~melai de dlalrllnação. st;~a OUVIda. lalllbém. a nÕIDica Feder.d. no vai..- de R$34 70J 918.50 llrlnla 
de ConsOIDição. JUSbça e C1dadama. . 456 e qualro milhões, setccenros e bis mJI. novecentos e 

Dlscuondo o PLC rr 37198. de uuciallva do l'noSI· dezo110 rea.Js e e~nquenla ccntavosl. no imb110 do pro-
den1e Ffnlando Hennque Cardoso. que lDSblW a Grabfi- Jllllll• Pró-Moradia. 149 
c:ação de Fslimulo •lloc&la• no MIII!ISI&!no Supenor 474 PR rr" 79198. que 11111DnZa o Governe do Panmi a 

BELLOPARGA 
realizar -ilo de c:rMIIO JUDio à Caixa Econ6mu:a 
l'e<k:!al. ao valor de R$34 703.918.50 (lriDia e quali'O 

l'llra:cl" rr 421/98 - Co1n1ssão de AssuniDS Eco- milhões, selecentos e Ir& DJJ..(, novecen10s e dezo110 
nõmu:os. sohre o OOao "S" rr ~. do Pleslderue do rems e anquerlla crnlavosl. no Imbuo do programa 
Ranço Cealral do Bt1ISII. CIICIIIIIIIbando sollaiiÇio do Pró- tdoradla. ISZ 
Governo do Fs- da llalua para que seJa auroozado a 

BENEDITADASn.VA conceder (UU1111b8S e CODtl"apraDDU no valor de ale 
R$2.5 800 000.00 Cvmre e cmc:o rrulhões e mroc:eRIOs mtl Sobre a pnvab~ do S1s1C'ma Telebrás 389 
I'C8IS), às operações de cr6dJ10 no ãmbno do Programa O.scuondoo PLC o" 37198. de IIIICJabYado Pros1· 
de R«upera<;ão da Lavo.,. Cacaucua BOWJa 108 deme Fernando Heanque Cardoso. que msbtu& a Granfi-

PR n• 74198. que autonza o Estado da Batua a caçio de Esbrnulo à Dodnc:a no MagaSiéno Supenor . 471 
0011ceder garantlaS e contrBBaranbu às ope13ÇÕC!§o de 

BENI VBRAS créduo no âmb110 do l'rogiama de R«upemção da La 
vowa Cacaurua 8aJana, JW1Io ls IOSbhPÇÕQ de créd.IIO Parecer n'" 41.3198 - Com1ssão de Consutwção 
ofiaus III Jusbça e Cldadarua. sobre o PLC n• 221'98 ~n· 4 7.501n. 
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na ongenu que dispõe sobre a Cl(.Dnçao ~ Car,t!~» de 
Ccns.or Federal r sobre o cnquadramenlu dC' seus atuars 
ocupames 

BERNARDO CABRAL 

EloJ.!Ia a atuaçAo da Ordem doo;. Advogado:~> do 
Brasrl- OAB ao Jongo dos ~ 

Ressalta a unponin&.ra da Ordem dos Advogado" 
do 81'351.1 - OAB. e da profissão de advogado 

~obC'Ita b"11l'l5a1ÇÇo nos An31" do Senado Feder.s.l 
do Of•ao n• 20198. de 28 <-98. do l're>ldellle da OA.B. 
R~naldo 0sc.r de Castro 

Sohc1ta q~.~~: sru pronuncr:unrn1o 'jC'Ja enVIado a 
Pres111!naa da Ordem dos Advopldos do Brasil 

DIKubndo o PLC n• 29198, que al~rra dlsposlb
vos do Caprtulo 10 do Titulo VIU do Coebgo Penal. IR· 

clumdo m classificação de deli.,. rorwderados hediOn
dos cnmes contra a saúde pllblu:a. 

Parecer oral ao PLC' rf 37/98, de uucaabva do 
I'R:sldtnu: Fomaodo llennque Cardoso. que mSbllll a 
Gnlllfic:ar;ão de Eallmulo à Dodnaa no M..,_,., Su
penor 

Parecer n" 449198 - P......,o, em subSbiWÇiio à 
ComiSSio de CoosblWÇio, JUSbça e Cldadama, sobre o 
PLC n• 37/98 cn• 4.605198, na onp:mJ. que 1nsbt111 a 
Gnlllficaçilo de Eallmulo à Doc:énaa oo M~~g~sll!no Su
penor 

CARLOS BEZERRA. 

Parecer n" 414198- Comlssio de Assunms Sco
n6mlcos. sobre a Emmda de Pknino n• I ao PR n• 
47198, que 1111tonza o Eslado de Rond6ma a conttatar 
opençlo de mfiDinclaiiiCIIID de diVIdas do estado, COII
siD1arlcJada DO comra1o de caafiSSio. assunção, conso
hdaçio e rer..,_,.,.,.., de dnodas. ce- com a 
Umio em 1:1-2-911, a>m base DO JIIOUICOio de aconlo rll'
mado cotte a Umio e o Governo do Eirado de R.ond6-
ma. no imllliD do Programa de Apolo à llt:eslndwaçilo e 
ao AJ...., Fiscal dos Estadoo. 110 valor IDCal de 
R$146 9SO 101,90 1ca11o e quarenta e leiS mdhões. no
vecentos c cmquema 11111. a:ato c um reaas e noventa 
cen""""l 

PncammMndo a "ocaçlo do Requenmenlo n• 
445198, do Seoadcr EICIO Alvares. SObCirando, DOS ter
mos "'JIIIIII"llaiS. que, aobre o Pl.S o• 2MI6 - Comple
,.,_, de ,._,., do Seoador Podro SIDIOIL quo dispõe 
sobre a por11c:lpoçio da populaçAo e de suas eolldadcs no 
,..,....., CIIÇaiDimlino. além da CoouHio alllltiDU: do 
dapocbo IDICial de dl.slnbulçio. S<Ja OUVIda. lllmbém_ a 
de CmsbhiiÇiiD. JUSbÇII e CKiadama. 

CASILOO MAIDA.NER 

Lc1rw:a da .Mauq:rm n• 4.29198-CN 1n• 7SQI98, 
na ongem 1 do PresiCiellte Fernando Hennque cardoso, 
subme....OO à debberação do c.,._.., NaCICIIIal, o 
leJLto do prO.Jelo de lei que auiOnZ.l o Poder ExecuiJvo a 
abnr ao Orçamenao F1scal da Uruão em favor do Muus
lt'no da Agnculmra c do Abaslecmtmm. credito SIIJIIr-

mrntar no valor de RS:Z4 ()1).) 000.00 ( VJnle e quarro nu 
lhoe:s de rraas 1 para os. fins que especúJLa 

3" Le•rwa da. Mensagem n• 430198-CN m• 776198 
na ~m 1 do Pres~t.iente Fernando Hr-nnqur Cardoso 
sut'lmelendl' a dehmaçio do Congresso Naaonal, o 
te~IO do prOJetO de le1 que autonza o Poder ExecuDvo a 

167 abnr ao Orçamento Fiscal da Umão. em favor de Opera
ções Ofi~ws de Crcdno - Recursos sob Superv~são do 

167 Mlru&teno da Fazenda. credito espec1al ale o bnulc de 
R$5 OI.XJ 000 00 h:mco nulhõe!li de remsl. para os fms 
que espe~.,lica. 

167 Lerrura da MenS.l@C'm n• 431198-CN (n• ?n/98. 
na ontre:ml do Presldmte Fernando Hcnnque Canloso 

167 subrl'll:'tendo à deliberação do COfiJI"CSso Naaonal. o 
IC'xto do pro.JClO df lei que auiOnZa o Poder Exo.:unvo a 
abnr ao Orçamento F1scaJ da Uruio. em favor do Muus
IC'no da Fazenda. cred1ro suplemm:uar no valor de 

187 R$2 351.646,00 fdnls lllllhões. """"""" • ~e 
um Dnl. SC'IsceniOS e quarenta e RIS R':aiSI. para rcfcxço 
de ckllaçao COIISignada 110 Ylg<llll: -

Lellun da Mensagem n• 432198-CN ln" 77K/98, 
46b na Ol'l.!l"mJ do Pres•dalte Femaado Hennque Cardoso. 

sub.......OO à dehbenlçlo do Congresso Naaonal. o 
1es.10 do pnJJelO de k:1 que au&onza o Poder Execubvo a 
abnr ao Orçamento F11ocal da Uruio, em favor do llfmls
""'o da Mannba. cràhiD suplemenbll' DO valor de 

467 R$18 757 681.00 u1em110 nnlbões. seoocenros • em
quenta C' sere mal. sew.scentos e cxtenla e um raus). para 
os fins que especüu:a. 

l..eiiURI da ~ n" 433198-CN (a" 779198. 
oa ongeml do Presidente Femando Hennquo Cardoso, 
submelelldo à dehbenlçio do eon......., Naaonal. o 
texiO do pro.JCIO de k:1 que autonza o Poder EucUbvo a 
abnr ao Orçamento Fiscal da Umio. em fiMir de Opaa
~ Olic•ms de Ct6chro-Recursoo aob s_....., do 
Mll'uSiéno da Fazeada. <*1111> suplemenlar llé o lmuu: 
de R$517 484 344.00 1qmllheatm e d K mdhões. 
quarroceoq e olleDIB. e qualrO Dll.l. lrezaliDs e quama. 
• q-.. ....,.), pora rei'OIÇO de doraçilo consljplllda oo 
YIJCIIII: orçamento 

CoiiSICieraçõos sobre o Plano Real A.p- ao Sen 
40 Jeffenon Péles. 

Condena a bawl qualidade dos pRI8I'IIIIIOS ealll
dos pela U:leVIslo a11181men1e e _. pora que - lO
macias pn>VIdi!IICIOS pora melborar ea1e quadro 

EDISON LOBÃO 

Assoc:la-~r ao pronuncramenro do Seaaclor Ser
mudo Cabral sobre o papel da OA.B ....,_ ao Sen 

455 Bernardo Cabral 
llenwK:1a os abusos que eSiio sendo comcbdos 

no Eslado do Manabilo pela Funm e pelo lbama. 
ConSiderações sobre o Plano Real A~ ao Sen 

Jefferson Péres 
l'areca' n• 443198 - Comissão de COIISIIbUçio. 

Jusaça • CKiadama. ..,...., o PLC n" 31198 (n" 4600/'lll, 
na onge:m). de ll'baabva do Ptem.dente Fernando Henn
que Cardoso. dispondo som. a aphcaçllo da Gl'llllficaçio 
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de Cond1;:ão Eopcuol de Tfilbalho- GCêT. cnada pola 
Le1 n• 9 44UQ7, ao.\ rrubwes do O.sono Federal 

OIS...""Ubnck) o Pl.S n• 77/9S -Complementar. qlre' 
aUlonza o POOer Exa."Ubvo a cnar a lleg~io lnleglada da 
Grandr Teresrno~ e llllt[IIUJ o Programa Esp«lal de 
Dc:ollilen\ohnmentC1 da GrandL" Teresma. no Eslado do 
Piauí 

Rcquenmemo ri' 4 70/98 de mformação. ao prrSI
denle do Banco Cenbal dCI Brasd por mtermedJ.o do Ml
rustro da Fazenda. sobre "calote do set:or púbbco br:w 
leU"O", segundo pubhcação na Imprensa. 

EDUARDO SUPUCY 

Conclama o Sc:nado Federal a aprovar Rquen
me-nto qUI:' sobara. 5ejiJ realizada. peolo Tnbunal de' Con
lti da Umão, mspeção ~da de tomada de coma. cs· 
peaal Junto ao Banco Naaonal de DesenvoiVJmenlO so
bre a avaliação cx:onÔJI'UCOoofinanaoua da 1 elebrás nmb
zada pelo OOIISÓR:IO formado pelas empn:sas Anhur D 
Lude, Ccppers & Lyb!aad o Ddon~r & Touche Corporare 
Finln:e .. 

Requenmeo.m a• 444198. que sohc.na seJa 
reahzada. pelo Tnbuoal de Conlas da Umão. mspe
çio segu1da de tomada dr conlas es:pec1al JUnro ao 
Banco Nac1onaJ de Desenvolvtmento. sobre a ava
haçio econôm1co-financeara da Telebrás reahzada 
pelo consórc•o formado pelas empresa$ Anhur D 
LJUie. Coppers & Lybrand e Deloute & Touche 
Corporale F10aoce 

Rcquenmcmo ri' 446196. de mfODIIIIÇio. ao MI· 
msuo do Planejamalro, sobre os empn!siiiDOs reabzarfoo. 
pelo BNDES ao pcrlodo de 1995 a 1998 .• 

Dlscullodo o PLC ri' 29198, que altm1 dlspanll· 
vos do Capitulo m do 1Tiulo vm do Cócbi!!O Penal. m· 
clwndo na classificação de debros ""'""""ados hodlon· 
doscn"""' contra a saddc púbhc:L 

Olscuando o PR ri' 9),98, qoe auronza o Estado 
do Rio Grande do Sul a ........,. operação de c:n!<bto. 
c:onsubslallc:Uida 110 caatn1o de -....a de aéd1to r,. 
IDIKk>CIIIIe a Uruio, o e.d>do lllo<mmdcdo Sul, o Ban
co do &alo do lbo o...de do Sul SA - BANRISUL. e a 
Cawl -.:. Eslalbd do Rio Glande do Sul - SUL
CAIXA, no iml>lto do I'RlgnuiLI. de Apoto l Reeslr1lb!
ração e ao AJIISII: Físcal dos Estados, no valor IOial de 
RSI 987 SOO 000.00 (IQD lnlblo. novecenros e mtenra e 
..,. Jllllhões. qwnbalros mil ..,...,., .. .. •. 

Comentinoo ,.,...,. doo qua1ro anos do Plano 
Real .. .. .... 

Soi>Ro problemas mlaaclnals do - que tta1a 
dos cnmtS de falsdicaçlo ellllultaoção de med1o:amcrnoo 
-. """1;iio do Requonnmb ri' 445,.98, 

do Senadcr EJao Alvares. sobcuando. nos tennos RSJ
IIICIIIIIOs, que, oobn: o PLS n• 201'16- Complementar, de 
aulona do Senador Pedro Sunon, que dispõe oobn: a 
parac1paçio da população e de suas enbdades no proces
so on;llllleDWlo. além da Comissão oonsunoe do despa 
cho UUCJaJ de dlstnbwção. SCJa ouv1da. também. a de 
Consutwção. Jusaça e Qdadarua 

Pag 

DIS!..ubndo Q PDL n• ~:!.198 cn• 6::!31% na on 
37-S. ~em I que aprova o le'xlo do Trarado de- Pro1b1\ao Com 

pleLI de:" Tesle5 Nu~.·leares - CTBT corrlwdo em Nova 
Iorque em 24-9-9b 

D1scu11ndo '-' PLC n"' J7/98, de IDIC'1311va do 
Pre.;1denle Fernando Hennque CardO'SO, quc:o m~IIIUI a 

460 Granf1cação de Estimulo à Doc.ênc1a no Mag1s1enn 
Supenor 

EMU..IA I'ERNANDES 

494. PLS n"' 134198. que acRSL.""enLI mcaso ao an 473, 
do Decreto-Lei n"' S 452/43, que dispõe sobre a Consob· 
dação das LeiS do Trabalho. 

Dlscuundo o PLC n• 29A8, que alrera dJSpo51D
vos do Capitulo lU do Titul<> VID oo Co<bi!!O Penal, m· 
clwndo na classificação de de~tos Q.mSide1'311o& hedion
dos cnmes oonrra a saúde púbbca. 

Pondcraçiies a respeito da gteve cm uruvemda
dcs púbbcas. pandas hi <12 dias. 

Commuca a rea.bzação do COIICIII1IO NIICI.onal dr 
174 Monografias sobre o lema "Cmquenrenano da Procla

mação do Escodo de ls-1 .. 
Dlscuundo o PLC rr 37198. dC' IDIC"I3bva do PreSI

dcn~e Frmaado Hennque Cardosu. que msDIW a Grabfi
cac;ão de Eslimulo A Doc:fnaa no Mag:uUno Supenor 

ERNANDES AMORIM 
Comentinos sobre a descentrallzaçlio da reforma 

179 agrána. 
Sabsfação com os r .. ultados procluzJdoo pelos 

trabalhos l'f!llr7 adm; no Senado Federal . 
179 Apoma megulandade no Pm.Jcto de Resoluçio 

que lr8la de n:linao<1amc:nto de dlvula do Estado de 
Roadllma. e dá elidaa a contrato de abc:llwa de c:n!<bto 
para o Esa.do adqwnr os abvos do Banco., com VISias a 

191 .... ............., 

ESPERIDIÃO AMIM 
Sobre probk:ma.s redacwa.ais do proJOIO q.., traia 

dos cnmes de falsificação e adul........, de medicamen
tos 

Dl:scubndo o PLC rr 37/98, dr IDICiabVa do Presa
denlr Fernando Hennque Cardoso. que msbtw a Gnafi
c:ação ele Estímulo l Docencla no Maguoeno Supenor 

Homenagem aas 40 anos de ew:rinaa do Grupo 
198 Rede Brasd Sul ele Comurucações - RBS. 

39< I'ERNANOO B.E:lllRRA 
ConSiderações sobre o Plano Real. A...,.. ao S.n 

4C8 Jeffenon Pén:s 

FRANCEUNO PEREIRA 
Parecer n"' 416198 - Conusdo de AssuniOS 6co-

11Ô111.100S. sobre o O(iao "S · n" SOJ98, do Presu1entr do 
Banco Ccnba.l. encarmnhando ao Senado Federal o COO· 

1n1t0 de abertura de créduo fumado emre a Umão. o Es
tado do Rio Grande do Sul, o Banco do Eotldo do Rio 

455 Grande do Sul S A - BANRISUL e a C81xa Econô· 
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maca Estadual do R1o Grand(' do Sul- SULCAU\.A. no GERALDO MELO 
.imbuo do Programa de Apo1o a Reesttururação e ao 

Dlscubndo a PEC n" 6198 que m::lm no Ato das AJUSir F1scal de- E.5tados no valor de 
RSJ Q87 500 000.00 fum l\Jihão, novecen1os e 011en1a.: 

DI.SJ'QStçors Constnuc•orws Transnona." arugo que n:-

setrmllhões qwnhen10Sm11rews1 50 
gulanza a s1tuação flD1Cional de SCI'VIdores de empresas 

PR n" M/98, qur aut.)nz.a o EsladQ do Rio Oran- rubhcas federaJs que ha rnws de dez anos. prc;tam serv~ 

de 00 Sul a realizar operação de credito Lonsubstancla-
ços a adm111Jo;D'8Ç'ao dlR"'La 184 

da no contraiU de abenura de crédito finnado entre a GERSON CAMA TA 
limão. o Eslado do R1o Grandt 00 Sul " Banro do Esta-
do do R1o Grande do Sul S A - BANRISUL. e a Encanunhando a volaÇão do Requenmento n" 

CaJxa Econtnmca Estadual do R1o Grande do Sul - 445198 do Senador EIL'"lo Alvares solicitando, nos ter-

SULCAIXA no âmbno do Programa de Apoto à mos R'gJnx:DWs. queo sobrr o PLS rf 20196 - Compito-

Reesii'Ururação e ao AJUSit' Fiscal de Esta:los. no valor mentir,~ autona do Senador ~ Snnon. que" di~ 

de RS I 987 500.000.00 (IDD tnlhão. noveamLOO e onenta sobre a part1c1paç~ da população e de suas enbdades no 

• serrlllllhões, qwnhenUIS nu1 I'CIIIS) 57 processo orçamcnráno. além da Corrussão constante do 

Parecer a• 424198 - COIIIIS&io dr Assu01os Eco- despacho IniCial de cbsmbwção. se:Ja ouvtda. tambcm. a 

nónucos, sobre o OfH:ao "t;" n• S:S/98 tOficw Pn:s1 n• dr Consbnução JuSbça e Cu1adarua. 456 

98/1 646. na ODJICIII), do Pn:s......., do Banco Cenll'al GILBERTO MIRANDA 
do Bnlsd, submel<lldo à .......,.,;ão do Senado Fedenll o 
COObillo de coofiSSão. MIUIIç:lo. consolvJação C re:finan· Roga a adoçio de mo:dldas em n:Jaçio à llon:sta 
CUIIDn110 de divtdas. celebrado cnttc a Umão c o EsiBdo amazbruca. com o objetJ.vo de c:onabar o desenvolVI· 
do Panniem 31-J-98, ao Imbuo do Pnlgrmno de ApoiO memo das aiiYidades produbvas c IOC'IBIS com a prole· 

à -tunçio e 10 AJ""" fiscal dos Estados. no ••· çio do IDeiO ambiCIIIC C da blocllvemdadc 498 
lorde R$519 944.406,91! IQIDnhenlos e dezcnove DUihõ- HUC'.O NAI'OI...EÃO es. novetcniDS c qu.eala c qua1ro ouL quatroa:DIOS c 
IICIS raus e novc:nta e 0110 centavo~) 138 ~>~souondo o PLS ri' nf98 - Complementar, que 

PR n• n/98. que autonza o Esl.ldo do !'lllliiM a autonza o Poder Elr.ecuavo a cn• a Reglio lrtteglada da 

contra1ar operaçlo de refinanCiamento de dív1da mo- Grande Teresma e 1nsbtw o Programa Especial de 
b•lliina do estado. CODSUbslaruaada no contrato ele DesenvolvuneniO da Grande Terama. no Estado do 

confil&lo. assuaçio c refillBDCiameDIO de díYKias. CC:· Piauí 458 
lebllldo com a Umio em 31-3·98, oo lmlnto do 1'10-

JEFFERSON PÉRES grama de Apcno l Reesuullii'IIÇio e ao AJUSte Fiscal 
dos Estados, DO valor de RSS 19 944 406,98 lqu•nben- COIISICienlçfles ....-.:a do quarto amvenáno do 
tos e dezenove lllllb6es. ooveceu.IOS c quarenta e qua- Plano de Eslalnbzaçio-..:., o Plano Real 170 
1r0 md. quaaoc:ea.kll e seus I"CCIS e novenra e mto cen- Dlscucmdo a PEC' n• &98. que mclm 110 Alo das 
laYOS) 142 DupcsiÇiies CODabiUc:lonals TIOIISIIÓnOS ""'JIO que n:· 

R""'Sirll a_...,_ e ~a da Coaussio gulanza • SlhiiiÇiio f'unc:IOnal de ..... c~orm de -
de AssiiiiiDS &on8aacos e do Plea6no do Sc:aado Fede- pllbbcas fedenus que há....,. de dez...., pn:1111111 ....,_ 

ral DO tocaole às opaoçilc:s de CJéddo ............ .. 2~ Ç<JO à admlruslniÇiD duaa. 1113 

AJogn ... <0111 a sanção. nn ml!s de Juillo. do pro- JOÃO ROCHA JOIO que 1111qp11 o Vale do leqwonhoaha na jiiiiiChção 
ci&Sudale .. . .. • .. 500 Panar n• 417198 - Corn•wão dr Auwnos Eco-

Sobre a """"'açio do P10JC1D de lei que ciiiSSifica nóDuooo. so1n o Oflao ·s· ri' 51198. do l'talden~e do 
como cnme becboado a falslficaçio de n:m6dlos e ah- Banoo Cenaa1 do Brasd, sub- A llpreCIIIÇio do - soo Senado FedenJ o rontralO de t'CIIfissão. p• e * as-

lnoallsfoçio pela IIIOIOSICiade com que o _..., suoçio, consobdaçio e n:fioanc'""""'"' de diYICias. ceio-
de le1. de sua aulOI1.a. que lmula a 2f'l. a mulla dr mora bndo pelo Gcwemo do Esmdo do R..o Grande do Sul 
por III'IISo no _.,.,., de qualquer obngaçio de nabl- com a Ulllio, em JS-4-98. no llmbno do Programa de 

1a.a COIIIrBlUal. """"'ado no Sc:aado em 12-12-96, vem A)IOio à Reesll'lllllraÇiio e ao AJUSie fiscal dos Estados, 
aarmlando na CAmara. soo no valor de R$9 427 324 980,43 {"""" lnlhões. C)WIIIO-

cmiOS e vmre c seiC nu.lhões. lreD:IItos e YUlle c quaao 

fRANCISCO BENJAMIN nul. noveceniOS e onenm leais e quarcnm e aes centa-

Assoaa-se ao pronuacuuneruo do Senador Ber· 
VOSI c o conaalo de paomessa de compra c venda de 
ações e outras avenças. firmado cm 1 S-4-98. cnlre as 

nardo Cabral saiR o papel da OAB Aparle ao Sen. C.1111a1s Elolncas BrasdelriiS S A - ElElli.OBRÁS. e o 
Bemanlo Cabral 168 Estado do Rio Grande do SuL com a ,_,. cl& 

ConSideiOÇ6es,.,., o Plano Real ApliiR ao Sen. Companlua Estadual de Ener111a Elemca - CEEE. e da 
Jeffenon Péres . 173 Uruão 61 



PR no 70198, que aulonZ3 o Esrado do Rio Gran
d~ do Sul a rontr31ar opera.;.il:1 de refJnancJamenlo de di
' 1das mobt.hana e oonttawal do Esr.ado, consubslõUlc•a 
das 11\"\ contral.o de confissão. promessa de assunção 
consoi.Jda;ão e refil1ilDCiamento de diV1db, CC"Iebrado 
com a limão. em 15-4-98 C(1m ~ no prolocolo de 
acordo firmado entre a tlmão e o Governo do Eslado do 
Rro Grólllde do Sul, no ãmbno do Programa de Ap01o á 
Ree&rrururaçiio e ao A.JUSie Ftsc:al dos Esl&Li:Js. no valor 
de R$9 427 3~4 980.43 rn.,.., bilhões. q""""""niOs e 
vmte e sele rrulhões, rre:zenros e VIOle e quatro rrul. no
vc::ceruo. .. e 011en1a reaiS e quarenta e lrês centavos) e no 
conttato de promessa de compra e venda. de aç6es. e 0\1· 

Iras avenças. fumado em I S-4-98. enii"C' as Cen11a1s Ele
Incas BraSLiens S A - ELEI'ROBRAS, e o Eslado do 
Rio Grande do Sul. com a mlen'eruf:nc.Ja da CompanJua 
Estadual de En«pa Elérnca - CEEE. e da Ulllio. . 

Parecer n• 420198 - C"01111ssio de Assun10o Eco
nôoucos. sobre o OfL..,o "S" n• 6:!198 (Oficro Pres1 n• 
I 709198. na ongcm). do Sr Presidente do Banco Cen· 
Irai do Brasll. cDCallllllhando a mamfesração dcsra autar· 
qu1a sobre o contraiO de coafu.sio. assanção. C0050llda
ção e MIIW1CIBDIOIUO de cbvulas. celebrado Clllre a 
Uruão e o Eslado de C"JOiás:, no 6mbno do Programa de 
Apo1o à RccsttuiUJaÇão c ao AJosle Frscal dos -

PR n• 73198, que •tonza a efebvação do conlli1IO 
de eoofissão. assunçlo. consobdação c refinanaBIDI:IIIO 
de cbvJCias. crie- entn: a Umão e o Esrado de Galãs. 
no limb10> do Programa de Apmo à RcesttuiUraÇão e ao 
AJOSIC Fiscal dos-

Ressal18 a Lmpordncla do cerrado na a,gncultura 
doPm 

JOEL DE HOLLANDA 

O.scubJKio a PEC a" 6198. que mclw no AO> das 
Dlspos1ções Ccasbtuaonals TnuwiÕila> arllgO que re· 
gulanza a suuaçio fuDc:Jnoaf de s<rv~dores de empresas 
púbbc:as [cdenus que há IIIIIIS de dez OIIOS piOSialll SCfVI· 

çoo ii admuusb'IIÇio- .. . . . . . .. .. . 
Leuura do PLC 11" 32198 (n" 2 59SJ96. na on· 

gemi. que ai""" a La n" 8 1&5191. aflenda pela l..e.l n• 
8.407192. que cbspiie sobre a Dlpmzaçlo JudiCW.a do 
O.srn<o Federal c Teml<lnoo e ena oo Jwzados Espe-
cws Cíve1s e Crumoaas. • •. 

Lcuwa do PLC 11" 3JI'J8 (n" 3»'95. 113 ongcm). 
que dispõe sobn: a regulamcaração da Profissão de Edu
cação FíSIC8 e ena 05 respectivos C011selbo Federa) e 
Coosclhos Rcp011111s de Educ:açio fiSJCL •• •• 

Leuwa do PLC n" 34198 rn" 4 57rii'J8. na on· 
gemi. que dispõe sobte a cnaçãc> de hornepage na lnter· 
ncL pelo Tnbunal ele Coaras da Umão. para divulgação> 
doo dado5 c uúonnações que espeafica. 

LellllrB do PLC n" 35,<)8 tn" 4 200198. na on· 
gemi, que ena Juntas de C"'-OJK:"Wação e Julpmen1o na r 
Repik> da JuSIIÇII do Trabalho e define JUDscbções 

l..eJtura do PLC n• 36,1}8 fd" 3 362R7. na on
gem 1. q~ dispõe ~ a cnaçlo de Juntas de Conaba-

100 

104 

503 

185 

23S 

300 

317 

çào e Jul!!amenEo na I s• Rel!lão da Jusbça do Tr.lbalho e 
derme Junsdlções 

Le1rura do PDL r(' 91198 lna 575197 Rol on(!em) 
que Jpl\lva o ~ex.ro <k.' Tratado sob~ a Não-Prob(cração 
de Armas Nucleares. concluído em r-=-7-{»g, com vrsw 
à ade-são pelo C10verno br;uJ.IeU"O 

LC'IEUlil da Mensagem 0° 71 b/97- do PrcsJdenle 
Fernando Hennque C'ardo5.o 5-ubmetendo a aprecJaÇâo 
OJ Congresso Nactorul o tex.to do TraJado sobre a Nã& 
ProhCeraçào de Armas Nucleares concluído em 1°·7-68. 
com VJSLlS a ades.\&) pelo Governo brasdeuo 

PLS n'" 135..98, q~ ac~SCC'I1E.liOCISO ao art. 1° da 
Lei n• 8 <189ns 

DJ.scure a unportãnc•a da b'ans.posrçio das a@:uall! 
do no São Francisco 

Leuwa do PLC n" J719fl tn" 4 60SI9S. na on· 
gemJ. de 1maat1va do Pres•drnle Fernando HeiU'I.;rue 
Cllldoso. que: UISbiW a OllllÚICIÇ&> de Esbmulo à Do
cênaa no Mag.stálo Supenor 

LetiUrB do PLC n• JM8 tn• 3 06/'J/91. na on
gem 1 de 1mcrabva do Presldcnre Fernando Hemque 
Canlooo. qoe dispõe sobre a Caneua de Apooo Técrue<>
Ac:lnun.Lstrabvo do MlmSiéno Plíbbco da Unrão e ftJ.a os 
valores de sua remuneração. • 

Parcc:cr n" 458198 - Plcomo. era subsa1111ção à 
Coaussão de Assunros SocJBIS, sobre o PLC rr 23198, 
que cancode J"''I>Õ<l cspec1al a Ely<1áno Távara Filho 

JONAS PINHEIRO 

Parcc:cr n" 456198 - Pleaano. cm subsaboÇão à 
Corrussào de Asountos Econ6nnc:os. sob-e a MI:IIS88"'ll 
n" 157/98 (n" S92198. na CXJSCIDI. do rr.s.den"' fcroando 
Hcnnquc Cardoso. que propõe ao Senado federal sc;,a 
aurmzada a elevação "'mporina do lumlr de cncbYida· 
menk> da Pelróleo BASdcw S.A - PETROBRAS 

PR n" 83,<)8. que .,10nza a clcvaçlo laDpOrána 
do b1011C de cocbVIdamenk> da Petróleo Brasdcuo S A. -
PETROBRAS. cm ows RS I 034 000 000.00 rum bilhão 
e bmra e quatro llll..lhOes de rems) • • 

JOSE AGRIPINO 

Parecer a" 4571118 - Plc.W.o. em subobauçlio A 
Couossão de Relações Escenorcs c Defesa Nae•onal. so
bre o PDL n" 91198 (n" 575m. na ongcm). quciiJIIOYa o 
le"o do Trarado sobte NiJ>.Probfcnll;ão de Armas Nu
cleares. conclwdo em 1•~7-68. oom 'VISW a adesão do 
Governo BlliSIIeJrO 

JOSÉ EDUARDO OUTRA 

Parcc:cr n" 445/98 - Conussiio de AssuniOS Ec:<>
nônucos. sobre o Ofíc1o ·s" R0 44198. que encanunha ao 
Senado Federal sobcuaçlo do Governo do Esrado de 
Ronuma a respello do conrraro de abertura de creduo e 
de compn. e venda de abvos finDado cmre a Umilo. o 
Estado de Rorauna. e o Banoo do Esl:ldo de Roranna 
5 A - BANER. oo imb10> do Pmgrama de Apo10 à 
Rec:suurutaçio e ao AJUSIC Fiscal dos Bnados, no valor 
de R$33 000 000.00 lrnnta e três rrulhõc. de...,., 
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VI 

~ pq. 
PR n'" 81.98. ~ aUionza o EscaOO dr Rorauna a no v..aktrt:k- RS90l6600S9.ZI (DO\o"C4%Rfosc rrés mdhõ-

ass111ar COOD'ai.O de aberruro dC' credito c de compra c ~. sc'IS~nlos e sessenta nul. cmqtlenta e nove rems e 
venda de Bbvos com a Uruão e o Banco do Estado de vmte c um centavos I 122 
Ronuma S A - BANER. no valor de RSJJ 000 000 00 Parecer n'" 423198 - Conussão de AssuniDS Eco-
unnl.l e lrês malhões ck n:ms\, no ãmb1LO do Programa nonuros. sot'tre o OfK'lo 'S" rf 58198 do Pres1denre do 
de Apo1o à Reesuururação c ao AJusle F1scal dos Esta- 8iU1C\l Central do Brasil. submelendo à apreaação do 
dos. ao amparo da Mec:hda Prov1sona n•J bl2-21/98 377 Senado Federal o conb'ato de confissão assunção. oon-

Po11"rC'ef' n• 446'98 - Conussdo de A.ssun10s Eco- sohd.ição c refi11.11'1C'Ja1Dello de' dividas. celebrado pe-lo 
nonucos. sobre o OfiCIO '"S" rr 45198, que encanunha .o Governo do Eslado de Sanra Caranna com a Uruão em 
Sen.OO Federal oohalaÇii<• do Governo do Esuodo de 31· ~-98 no imbuo do Programa de Apooo l Recsttutu· 
Rorauna. a respeito do conb'alo de confissão. assunção ração c ., Ajuste Fiscal dos Eslados., no valor de 
COIIS()bdação e refinanaamento de davuJas. celebrado RSI SS.:! 400 175,83 c um bilhão, qwnhen.IOS c cmquenta 
com a Uruão em 25-3-98 no imbno do Programa de e doas mdhões qualrocenlOs nul. trezeniOS c serenra c 
ApolO à Reesb'111Un1ÇiD e .., AJUSie Fiscal dos Eslados CIIICO n:aJS C Ollenla C' tris cenlaVOS) 125 
no valer local de R$7 .247 6112.08 (sei<" mdbões. d...,n. PR n• 7bl98. que au1011za o Estado dr Sanla Ca&a 
105 c quarenta e Ide maL sci5CeiiiOS e ouenta e deis n:aJ.s nna a conuaw operação de reflDIDC'UimcDro de dividas 
e Olbl cenlavosl 178 mobthána c conlrablal do eslado.. consubslaDcladas no 

PR n" 82198. que autonza o Eslado de Ronuma a contraio de oonfissão. piOIIICSSII de ossunçio. coasobda· 
c:onlnllar operação de refinOD<""""""' de diVIdas do Es çio c refliUIIIC'IameniO ck díVIdas. celetxwlo com a 
lado, mnRibstaaada no conrraro dr COIÜISsio, assun- Uruão. em 31·3-98. com base ao prouocolo de aaJido 

ção. consobdação e -"' de diYJdas, celebra- fumado c:rure a Umio e o Oovc:mo do Estldo do Sarua 
do cum a Umio em :ZS.3-98. 110 llmbno do Pmpama do Caoanna. no Imbuo do Pmpama de Apmo l R<atrum· 
Apooo l Roeslrurunçio e ., AJusle Fosc:al - Estadoo. raçio • .., A,)UIIe Fiscal dos Estadoo. 110 valor de 
no valer local do R$7 :!47.682.08 c- nulhõeo. duzen- RS 1.552.400 375.83 o um bolhio. quuoioaJIOS e cmqllenl.a 
105 c quarenta e sele IDll. seLSCelliOS c Oitenta c dOis reaas c dois 11111h6es. quatrocento& ma.L um.ena e seleDta c 
e mto centa'VOS) 37'1 cmco reaas e ouc:nta e IRs ceatavos) 134 

PEC n" :ri!WJ. que dá oova Rldoç.ilo ., § 3" do an. - ... 44:!Jilll - Comwio de CoaraiWÇ.ilo. 
176 da ConSDIWÇ.ilo Fede.-al e ., an. 44 do A., dos Dos· Jusnça e CKiadamL sobre o PLC n" 28198 ..... IUilOnZa 
poooções ConmiUI:IOIIIIIs Tlllllllllilnas 399 a promoçio poso """"'"' do Pnoo:urador da Rq>úbhc:a 

Comentánm sobre a PEC 11"' 27198. de- sua auto- Pedi o Jorge do Melo e Solva. 373 
na. que dá nova ralooçio ao I 3" do an. 176 da Coasbha· 

JOSÉ ROBERTO ARRliDA ção Federal e 10 on 44 do AIO dos Dosposoçõoo Consb-
IUCIODIWi Ttallllll\na 405 Doaalllndo a PEC n" 61911. que onc:IID no AIO das 

Dosalbndo o I'LC n" 3719B. de llllCiallva do Pino· Dosposlçiies CcnsblllaOIIIIIS Tllllll.lrónas aJIJBO que Je· 
_,. Femaodo Haonque c.dooo. quemsbbll a Grmfi. gulanza a sotuaç.ilo f181<oonal do ...,doia de eaopoaas 
aoçio do EsblllUio l Doc:enaa ao Mago516no Supen<X 469 publocos foder.us que há 1111115 do dez anos _...., sorvo· 

JOSÉ FOGAÇA 
çoo à admuuslraçio duaa. 182 

- •• 422198 - Comouio do Asso.- Eco-
niN!A MARISE 

nôiiiii:OS. sobre o Ollao "S" rt' 52198. do l'laoclenle do DJ.scubndo o PLC rf' 37198, de IDIC'Iabva do 
Banc:o Celllral do Bnsd. •nbnwendo i 8JlRI<I8Ião do Pres1dcnte Fernando Hennque Cll'doio. que msbtw a 
Salado Fodenl o COIIInlu de axdissio. IISSUIIÇilo e "'li- Orabficação dr Estímulo à Doc:bc1a DO Mag~stálo 
DIDCiamento de díVIdas, celebrado com a Umio em Supenor 472 
3D-3-98. c:om base ao pr<IIOCOio de ou:onlo fumado 

LAVRO CAMPOS entre a Uruio e o Governo do Estado do Maio Grosso 
do Sul. no Imbuo do Programa de Apooo i Reesii"IIIU- Dosoobndo o PLC ri' 37/llll. de -va do Pino· 
raçio e ao AJIISie Fiscal dos Estldos. no valor de denle femlllldo Halnque ~que IIISIIIIIl a Grabfi-
R$903 660059.21 (DOveceatos e ares milhões. RIS- <liÇão de Esllmulo l ~naa no MOJPSiáoo Supenor 468 
cenros e sessenra 11111. anquenta c nove reaas c vmte e 

LEVYDIAS um cenlavosl 113 
PR n• 75J911. que au10nz.a o Estldo do Muo Parecer n• 41 S/98 - Conuuio de Assuntos Eco-

Gruoso do Sul a con1n1ar opetaç1o de "'linanaamonO> nônucm.. SIIJbrl' o OfiCio ·s· n• 47198. do Presidente do 
de dmdas do esrado, cunsubo"""'oado oo COIIInUO de Banco CenElaJ do Bras1l, que eacanunha ao Senado 
confisslo. assunção e relinancnunemo de dívulas. ceie- Foderal. sohcnaçlo da l'lefenura da codade do Rlo de 
brado com a Umio em 30-3-98. com base no pmiOCDio JaneJ.ro para que possa ermbr &..eiras fliUIIICelra5 do Te-
de acordo limtldo entra a Uruio e o Governo do Estldo souro do MuruciJ)IO do Rl11 de Jancuo -I.FIM-RIO. cu-
do Mato Grosso do Sul no lmbllo do Programa de JOO =ursos serio cleSIIIIados ao guo da diVIda mobobá· 
Apo1o a Reeslr'utUniÇio e ao AJUSU: Fiscal dos ~. na vcoovel no ~semestre de 1998 42 



VIl 

I'IÍI ..... 
PR n• 68198 que aulOnza o Mun~dp1o do Rio de PR rf' 72198, que aulonz.a o ~Lil:lo dr Pemambu-

Janeno a errunr. ab"avés de ofenas púttllcas, Leb'35 fí. co a contratar operação de refin:maamc:nta de <h"l'1das 
nanceuas do Tesouro do Mun•c1p1o do Rio de JaneU"O - do estado consubs1:1nC'1ada no conb':I.IO de confissão as-
LFfM-RIO. destmando-se os recursos ao guo de sua di- sunção L"'nsobdaçào r refinanc'•amenlo de d1Y1Cias oelt'-
v ada mob1hána no::!'" semesii'C' de 1998 46 brado com a Umão. t:m 23-12-97. e o 1enno adlbV<l ao 

Ll'CIO ALCÂNTARA 
contraio. de I::! -6-9S rom b3S(' oo pror:ocolo de acordo 
fii'1TI.Jdo erure a Uruãc.l e o Governo do Estado de Per-

Parecer n• 4::!.7/98. - Conussão de Consutwçio. namburo. no ãmbu.o do Programa de Apo1o a Reesrnnu-
Jusnça e Cidadania. sobre o PLC n• 29198. que al1cra ra.;ão e .10 AJUSte F1sca.l OOs Estados. no ,aJor lOtai de 
dJspos1bVOS do Capitulo ID do Titulo VIU do Código R$163 MI 5.!5.53 lcenro e sessenta e três nulttõrs, se1s-
Pelai. mclumdo na class.t\cação dos dehtos COOSidera centos c quarenta e um nul. qwnhemos e v.nre e cmco 
dos hediOddos cnmcs conb"a a saúde púbhca.. 186 reaJS e CIDQUCRL1 e bfs centavos 1 '16 

Dlscunndo o PLC n• 29198, qur al~era dlspas•n- PLS n• 137/98, qUC"cna o Conselho de Conerores 
vos do Copfbtlo lU do T(mlo VJD do Código Pelai. m- de Seguro. de Capn.alrz">ão e de l'm-1dc!ncla Pnvada ]g) 
clwndo na classdicaçio dos dehaos cons11..1crada. he- Dlscubndo o PLC rt' 37198, de UUCiahva do Presa 
dlondos cnmes contra a saúde pública. • 191 denre Fernando Hennque Cardoso. que msbbU a Graufi-

Esclarecunenros sobre proJeto que D"a!a. dos cn- cação de Estimulo à Docência no Mõt!!lsténo Supenor 477 
mes de falstficação e adulteração de me<bcamenl05 407 

ODACIR SOARES 
MARINA SR. VA 

lnsallsfaçio com a solução dada aos professores 
COliSidelliÇÕC:S sobre a maugunção d.a sede reg><>-

nal da ComiSsãO Execuuva do Plano da Lavoura 
URIVCI'SidnOS 509 Cacsueua- CEPLAC. em Pcrlo Velho rROl . 224 

NEY SUASSUNA Tnnscn:ve o dlsauso do MmtsbO d.a Agnc:ullPlll 

Pareca- ri' 418198- Coaussio de AssuniOS Eco-
e do AbastcamcnlO, Franasco Turra. represaalado na 
solc:rudade pelo Dlrelor-<lcral d.a Cepla<. Dr Hl11on K 

n6mx:os. sobn: o Of"tc1o ··s· n• 6011!18. do Plestden"' do Du.ane. 224 
Banco Cenoal do Brastl. encammhanclo ao Senado Fe PLS rt' I 36198. que ai lera a Le1 n• 9 526197 382. deral o c:onrraro firmado em ll-6-98. entre a Umio e o 
Estado de Pemambuco. com a anrervemenaa do Banoo Sobre o novo plano para a safra agncoJa 1998199 511 

do llstado de Panambuco SA - BANDEPE. e do Ban- PEDRO SIMON 
co Cenoal do Brutl. de abetlUra de crédJto e de compra 
e venda de ações. DO lmbllo do Progmma de Apo10 à Pareca- n• 412198 - Comissão de Consotwção. 
Re51rUillr8ÇiD e ., AJUSfe Fiscal de Esladoo. ao valor Just•ça c Ctdadazna - CCJ. sobre o PLC n• 40/98 
lOial de Bié R$1.492 000 000.00 (um bdhio e qWiliOI:en- ln" 2.124196. aa ongem~ que chspõe sobn: a obngarl>-
tos e novenra e dcxs aulbões de re81S)... •• • •• .. n nedade de as c:oocesst<>Mnas de setYtÇO p!ibhco eslabe-

PR rt' 711118. que au-za o Eslado de Panambu- lecercm ao CXNlSUID.Idor e ao usiiÚJO dalas apciOIWS para 
ro a rea1tzar opençio de a6bto aJJUPbstanaada em o venCUIICIIIO de seus dftllros • "!:! 
conii'B10 firmado em 12-6-98. Clllft: a Umlo e o Eslado Drscubado o PLC n• 29198. que allEn. dJspos10-
de Pe11181l1buc:o. c:om a mwvemenaa do Banco do llsta- vos do Capítulo m do 1lbllo vm do Códtgo Pmal. m-
do llc Pernambuco S.A - BANDEPE. e do Banco Cen- clwndo na classütcaÇiiD dos dehtos amsulendos he· 
oal do Brastl. de abertura de Cll!dlto e de compra e ven- dJondos auoes conaa a saúde p!lbhc:a. •• 189 
da de ações. 110 lmloto do Pl'ogntma. de Apo1o à Rees- DISc:ubndo o PR rt' 71W8. que .-.za o -do 
lnlruração e ao AJuste Fiscal de Estados. no valor _. Rio Grande do Sul a contralar~de teliDanaamcnlo 
de alé R$1.492.000.000.00 (um .. lhio e quaboeentos e de diVIdas IIIObtiiMul e CXIllbablal do Eslado. consulloan-
noventa e dou nulhões de..,.,.) 83 C'Jadas no conlllllo de COlÚISsão. promessa de assunção. 

- ... 419/98- Cmmssio de Assumos Eco- consobdação c refi.IUUIC'WIICIIIO de dívadas. celebrado 
o6oucos. sobn: o Ollao "S" rt' 61198. do Plestdeo"' do com a Umão. cm 15-4-98. com base:- no prorocolo de 
Banco Cenoal do Brastl. sub........., à aprecqção do aconlo firmado entre a Uruio • o Governo doEs-
Senado Federal o contrato de oonfissão. assuoçio. con- do Rio Gntnde do Sul. ao imb10> do Prognuna de 
sobdaçio e refinanCiameoiD de divtd.as. c:elebndo com a Apo1o à ReeslnlblraÇio e ao AJus"' Fiscal dos llsrados. 
Uruio.. em 23-12-97. c o (e[ntO adlbvo WJ c:onuato. de 110 valor de RS9 471.324980.431nove 1>111-. quaoocen-
12-6-98. c:om base no protOCOlo de acotdo rumado en1re ros c vm&e e sele mdhõcs. llaeniOS c Ylllie c qua1r0 rmJ. no-
a Um lo c o Governo do &lado de Pernambuco. no im- vecenDJs C OIICrlla n:&IS C quarenta c ris c::cnEaVOS) C 110 
btto do Progtama. de Apo10 à lleeolrUlUI'açio e ao A]uste COlllnllO de promessa de c:ompra e venda de ações e ouoas 
F1scal dos Estados. no valor lOlal de R$163 641.525.53 avenças. firmado cm I 5-4-98. crttre as Centrais Eil!oblcas 
ca:nlo e sessenta e três nuJhões. seiscentos e quarerua e Bnlsd""" SA - ElETROBRÁS. e o llslalo do Rio 
um mil. qwnhenl05 e vmtc e cmco rems e cmquerna e Grande do Sul. com a lllferVeruênaa da Companhia Esta-
b"ês centavos 1 lf7 dual de Enrrgla Elétnca- CEEE. e da Uruão. 200 



vm 

Encammhando a 'otaçao do Rcquenmento 
n'"' 445/QS do Senador El,,o Alvares soLicitando, nos 
lermos ref!mc:nlals que. 5(1bre o PLS n" 20f96 - Com
plemenw de- aurona do Senador Pedro S1mon que das
poe sobre a pad1C1paçio da população ~ dr suas enada 
d.:s oo processo orçamenlano alem da Corrussão C'Oil:~o
UU'IIe do despacho lRit'IBI de cbsmbwção seJa ouVIda. 
rambem. a de Consatwção Jusaça e Cldadama. 

RAMEZTEBEf 
Dlscuando o PI..C n'" 37,qs, de aruclabva do Prcsl

denle Fernando Hennque Cardoso, que msab.U a Granfi
c:açio de Eslimulo à J:looênCUI no MOBJSiénO Supenor 

ROMEROJUCÁ 

RequenmeniD rr 433198. de mformação. ao Sr 
MliUSiro de Esoado da Agn<Uitura e do Abas,.,..meniD. 
sobre as coDC"Iusões do n:lalóno deconentr da auchiDna 
e fiscahzação efelllldas no Convfruo rf' 001196fMAD
F A-RR (processo oúmero 21048 000066198-29) 

P.-cccr a• 444198 - Coaussão de AssuniOs Ero
nómu:oo. """"' a M<lllll8= rr 1381!18 CM..,sagem n• 
473198. na OOJnl). do Senhor Pra11dcn11: Femando 
He~nquc Cardoso, que sobcua autonzação do Senado 
Fedcml para COIIII'IUI' operação de crédJ.to extemo. no 
valor eqwvalenll: a ali US$74.000.000.00 Csetenlll e 
qualro Dlllbões de dóWa norii:-IIIDCncanCJS), de pnnc:l
pal • ..,..., a República Fedecava do BraSil e o Brllllhm 
Ammca1 Mercluml llank. demnada ao financlameniD 
do l'lopama de Raopolelbamemo da Mannha. a ser e .. -
cucado pelo Muusráw da Manaba. . 

PR o• 80f98. que auton:r.a a Uruio a mnD'31ar 
opaaçio de aicbiD alemo, no valor' eqwvalen~e a llé 
US$74.000.000.00 ,.....,., e qua1ro DUlhãcs de d6Jares 
IIOIIe-amonc:anosl J11mD ao Braswan Ammcan M.,.
chaDc Banir._ demnada ao linanaamcmo do l'roglllma de 
Reaporelhamenlo da Mannba. a ..,. c•eclllado pelo MI
IIISiálo da Mannba. •... •• . 

Rcqucnmoa., rr 453198, de caformaçiio. ao Ban
co Ccnllal do Brud, ....... do Muustto da Fazeada, 
""""' o COIIIIaiD de abcnwa de c:mbiD • de compra • 
VCI1da de IIIIWJO, filmado enln: a Umão, o Esllldo de Ro
rmma e o Banco do :E.audo de Ronwoa S A. - BANER. 
no lmbciO do Pmsnma de Apoco à RccslnllllriiÇio c ao 
AJUSII: fiscal dos Esllldos, 110 vaiOI" de R$33 000 000.00 
ltnnta e tres aulhões de reli SI. 

RcquonDBro rr 4S4198, de uú011D11Çio. ao Bmco 
Ca1ba1 do BraSil. _.... do Mmu1ro da Fazenda. oobe o 
C<llllrM> de CXJDfisslo. IIOIIIIIÇilo. CDUOI"'açln e relinanaa
mano de díVIdas. c::elebnKio aJIII a Umlo em 25-3--98.. no 
imbiO> do Prognanade Apolo à R~ e ao AJUSIO 
Foscai doo Eslados. 110 valor de R$7 247 .682Jl8 •- nu
lhões. duzenlos e quan:ma e se1r rrul. scuceniDS e cx-=nm. r 
dOis RliiS C' OIKJ IZIIIBVOS) 

Enc:arrunblllld a vomçio do PR n• 81/98, qur au
tonza o Eslado de Rmm.m1 a assmar contraiO de abc:rD.I
ra de CR:Cbto para compra e venda de abvos com a Uruão 
e o Banco do Estado de Rorauna S A - BANER. no va-
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lor de R$3.~ 000 OOJ,()() I blnlõl e m:s nulhões de re;us 1 

no ámbno 00 Programa dC' Apoao à ReestrUturação e ao 
AJUSif' F1scal dos Esrados. ao amparo da MedJCia ProVI-
sona n• I 621-21/98 483 

RONALOO CliNHA LIMA 

Parecer n• 428198 - Corrussão Duelora. que apre-
seana rcdação rmaJ ao PL.C n• 29/98 fn• 4 207/98. na on-
p:m1 que altera d1spos1DYOS do Cap!IUio ID do Titulo 
VIU 00 C'ód1g:o Penal. com alterações redaaonaas para 
adequaçao à Le1 ComplemenUU" n• 9SJ98 192 

Pao=r rr 42'm8 - Croussio Duewra. que apre-
scma ~<dação fmal ao PI.C rr 22198 crr 4 S1G98. na oo-
geml que dispõe sobn: a eolliiÇio dos C3JOS de Censor 
Federal e sobre o enquadramenlo de seus alUaiS oc:upames 194 

Parecer rr 430198 - Conussio De~ que IIJ'I"-
setna redaçio ftnal ao PR rf 68198. que au1011Z8 o Mwu-
c1p1o do Rio de Janeuo a enutlr. por me1o de ofenas pd-
bbcas. Lclras Financ:cuas do Tesouro do MIIIIICÍpH> do 
Roo de Janeuo - LFTM-RJO. dcsiiDando-sc: os R:CWSOS 

ao gam de sua díVIda 1110bd14na vend'vel DO segundo se-
memedel998 ..... 1911 

Parccec rr 431198 - Comcssio Dcrccma. que--
scota rcdaçio final ao PR n• 69198. que aulOnZa o Esta-
do do Rio Grande do Sul a ceahzar _.., de c:r6dcco. 
consubslllnClada no CCIIllniO de abertura de m!d!ID fir-
mado entre a Umio. o Esrado do Rio GraDde do Sul. o 
Banco do Es.- do Rio Grande do Sul S A - BANRJ-
SUL. c a ca... Eocoa&mca Escadual do Rio Gnnde do 
Sul -SUl-CAIXA_ DO lmlniD do ............ de ApoiO ii 
Reestrutur'aÇão c ao AJUIIe FISCBI das &lados, no valor 
_. de R$1 987 .SOO 000.00 (um bllbio, """......,. c 
011e1111. e sere mLibões. qmnheotos IIII.) n:~~s) 198 

1'aoa:l:r rr 432198 - o-.... 0c.-a. que ....,.. 
SCIIIa ~<dação final ao PR rr 7G98, quo 10110nZa o Esllldo 
do Roo Grande do Sul a.....,_ qaaçlo de relinanaa-
IIIOIICode dfvodas IIIObclJjnac- do- CCID-

............ 00 CODDaiD de canfissiD. iH 'dciiSSUD-
çio. cmsnhdação e JefiDinc:almrll de díVIda. uL hã j 
c:om a Umão. cm IS-4-98. com bale 110 paUIIX:làt ck acm-
do - ......, • ~c o Oovcmo do -do Rio 
Grande do Sul, 110 Imbuo do Plugnma de ApoiO à Rccs-
lnlllnÇilo e ao A- Fiscal doo ~ 110 valor de 
R$9 4"EI.324.9110,43 Inove bclOOm, qua11cxa- e ...., e 
sele DUihões. bEZa1IDS e VU1Ie e quaao md. ~ e 
CBir.:llla IC8I5 e qum:ma e m!s CZIIIIMJ&) e oo c::onuam de 
....,..... de c:omprae VCI1da de aç&s c Dlllrllll - fir-
modo cm 15-4-98,......, as c-.. Ek!lnaco Bncsclaras 
S A. - EIEI1lOBRÁS, e o Esbldo do Rio Grande do Sul, 
com a llllet'VCIIIlll da Complllllua Esradual de Encqpa 
El&nca- CEEE.. da llrulio 202 

Pan:ccr rr 433/98 - Conussão Dcn:cora_ que --
senta redaçio final ao PR n• 71 m. que auUJOZa o Esta· 
do de Pernambuco a rcahzar opcraçio de cnõdciD con-
subslanC1ada cm contraio finnado em 12~6-98, ernre a 
Umão e o Eslado de Pernambuco. com a mlei'Vcni&ICia 
do Banco do Esudo de Pernambuco S A - BANDEPE, 
e do Banco Ccnllal do Bncsd, de ab«tura de m!d!IO e de 



compra c venda de ações. no âmbJ((I do Programa dt:" 
Apo1o a Reescruturação e ao AJU!Ite Fcsc.ll de Esrados. 
no valor lOla.l de ale RS I 49~ 000 000 00 c um bilhão r 
qPaD"OCentos e novenra e do1s nulhõe.-; de rea~sl 

Parecer r{' 434<98 - Comissão Dln:oora. que .,... 
senta. I"'."kkção finJJ ., PR rf' 7Y98. QIK." autonza o fsrado 
de Pernambuco a CXJI\IriiW' operação de rdi.nanaameaw ~ 
diVIdas do eslado. amsubsi:Uiclada oo conblllo de coofio
são. assunção. consolidação e refinancwnen10 de diVIdas 
celebrado com a l~ em 23-12..117, e otennoadmYoiiiO 
COIIII'aiO. de 12-6-98, C0111 base no prttorolo de arordo fir
mado enll< a Uruão e o Governo do Eslado de Pernambu
co no lmbllo do Programa de Apolo a Reeslru~e ao 
.a.JIISie FISCal dos Eslados. oo valor !oral de 
R$163 641 525.53 (cento e sessrnla e ves rrulhõrs.. se'IS 
centos e quarenta e um rruL qwnhentos e vmlr e cmco 
rea~s e cmqúenla e três centavos I 

Parecer o• 435198- COIDissão Darerora.. que apre
seara rcdação final ao PR n• 73.cJS. que autonza a efeb
vaçilo do oonb'OIO de c:cafissilo. BSSIIIIÇão. consobc181ão 
e sefinanc1&meldo de dí~das. celdnado eme: a Umio e 
o Eslado de o..•. oo imbllo do Programa de Apolo à 
ReesbUruração e ao AJusle FISCal dos Eslados --

Parecer n• 436198 - Conussão Dlrelora. que apn:
senr.a. redaçio final ao PR n• 74198. que autonz.a o Esta· 
do da Balua a amceder garanuas e COnlragal'allbas às 
operaç6es de cn!d!ID no iiml>l10 do Programa de Recupe
ração da Lavoura Cacaucua Baum&.JID110 às msrnwções 
de créd.IIO OfiCiaiS ••• 

Pareca- o• 437198- Cooussão DlreiOia, que ;qxe
SCDia rodaçilo final ao PR o• 75/98, que auronza o Esl8-
do do Maio Grosso do Sul a coolralar op<nção de a:fi 
oanCUIDI<IIID de dlvulas do eslallo. COD5Ub518DC1ada oo 
cooii'IIIO de catfissilo, assunção e rei"IIWIC1"""""o de di
Vldas. celebrado eom a Umlo em 30-3-98, com base 110 
prolDCOio de acordo filmodo .. ..., a Umilo e o Govemo 
do Eslado do MaiO Grooso do Sul. ao imbno do Progr:t
ma de Apooo à Reaorulunção e ao AJUSIC Fiscal dosEs
IBdos, oo valor de R$903.660 059.21 looveceniOS e bl!s 
IDllhões, seaSCCillos e sessmm ID1l. cmqueora e oove 
rems e vmtc e um c:eolaVOii) ... 

Parecer o" 438198 - C0101ssilo D1re101a, que ..,... 
"""" redação final ao PR o" 76198. que auiOnZa o l!su
do de Santa Calanna a cunb'arar openção de refinancla
menlo de diVIdas mobllulna e c:o.alnllUal do eslado, con
subslancladas oo C'OIIIraiD de confqsio., promessa de a.o;
&UDÇilo. COJJSObdaçio e relinancuuoc:n10 de diVIdas, cele
brado com a Ulllio. em 31-3-98, com base oo pro10<0lo 
de a<Oido firmado"""" a Umio e o Gowmo do &lado 
de Saora Calanna. oo iimblro do Programa de Apow à 
ReesttuhlraÇio e ao Ajusre FtBCal dos Eslados. no valor 
de RSL55l400375.83 (um bilhão, qwnhen1os e cm
quenra e dois nulhões, qualrOC'altos nul. trezeruos e se
ten&a e cmw reaa.s e 01ren1a e rrês centavos I •• 

Parecer r{' 439198 - Comissão DueiOill. que apre
serna r<daçio final '"' PR r{' n/98. que .. onza o Esl8do 
do Par.orá a conll'llal' opcraçiiD de refinarrcriDICIIIO de diVI 
da mobrllána do esl8do. consubslancrada oo conblllo de 
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confi..o;são, 3SSW1Ijão e refiiWJCianJml('l dr diVIda.-; C<le-
brado oom a Uruio em 31-3-98. no âmb11o do Progra-
ma de Apo1o à Reestruturação e ao AJUSIC F1scal dos 
Estados no valor de R$519944406,98 fqllUlbtnros e 
dezenove rrulhões. novecenros e quarenta e quatro uul. 
qumocen1as e se1-; re.JJs (' noventa e Oito cenravo. .. J 216 

Parecer n• 440198 - Conussão Dm:tora. qu..= apte 
senra redaç,kl fmal ao PR n• 78JQ8, que aulonza o Go-
vemo do Parana a realiZar operação de crédato JunLO à 
CaiXa EA:onõnuc:l Federal. no valor de RS·B ~8 415 n 
(qu~mmra e três mdhões duzen10s e 011en1a e 0110 rrul. 
quaii'OC'eiiiO$. e qumze reaas ~setenta e sere centavos I. no 
iimbr"' do Prognrma Pro-Saneamen10 ~17 

Parecer n• 441198 - Corru.ssao Du~tora. que apre-
serua redação fmal ao PR n" 79/98, que autonza. o Go-
vemo do Paraná a n:ahzar openaçio de créduo JWllo à 
CaiXa Econõnuc:a Federal no valm de R$34 703 918,50 
ttnnta e quatro milllões. set«:entos e ttes cml. novecen-
lOS e loiezo110 re.aas e anqUenla cenlavos). DO ám.blro do 
programa Pró-Monld!L 218 

Sobre a 1ranspos1ção das ãpas do no Silo Fnrn-
C'lSC'O Aparte ao Sen Joel de Ho1Janda. 393 

Parecer n• 447198 - COJDJssilo DlreiOI'L que apre-
senr.a. rcdaçio final ao PLC n• 29198 (n• 4 '1JJ7198. na on-
genU. que altera chsposlbVOS do Capillllo ID do Tib.llo 
VID do Ccidii!O Pt:rral. urclwodo na classüo:ação dos de-
htos considerados hedtondos cnmcs coarra a SBiide pú-
blx:a. oorn allaaçiies redaaorws para adeq~ à Ler 
Complemenlar n" 95198 409 

Parer:er- n" 448198 - CODUSSio Dln:IOrL que apn:-
sana redaçio fioal ao PLS rf' n/98 - Complarrenlllr, 
que auronza o Poder EJ.ccubvo a atar a Reglio lo1egra-
da da Grande Teresura e ursbiUU' o l'rqplulla Especr.al 
de DesenvolVImento da Grande Teresma. no Estalo do 
Piauí, consolrdaodo as Emendas n"s I a 3 - CCJ, apro-
vadas pelo Plaláno .. _ 464 

Pan:cer rf' 4S01911 - Comusão DI"'IOill. que apre-
>CRI8 rr:daçio fmal ao PLC n• 37/98 (rf' 4 60SJ98. na on-
,.,..,, que mmiW a Gralrlicaçilo de Estimulo l Dodncra 
110 Mapsréno S..penor 4711 

Pan:cer o• 451/98 - Cormssilo Durorora. que apre-
scrrl8 redação fmal ao PLC n• 281981o" 4 342/98, oa on-
gemJ. que aulonza a promoção posLIDOI"'em do Procura-
dor da Repubbca Pedlo Jorge de Melo e S~va. - --- - -- 480 

Parecer n• 452JCJ8 - Couussio DareiDm. que ~ 
senl8 redação final do PLC n" 31/98 (rf' 4 60G'911. oa on-
J<m). que dispõe SClbre a apbcação da Glllllficação de 
Coodrçio Especial de Tmbalho - GCIIT, arada pela 
Le1 n• 9 442197. aos m1hrares do D1s1nto Federal . 481 

Parecer n• 453198 - Cooussão Duerora.. que apre-
senta n=daçio fmal ao PR rf S(WS. que autonza a limão 
a conb'arar operaçio de cnSdlro exrcmo. no valor eqwva-
len" a IW! US$74.000.000 00 lsetenla e quab'O l1lllhões 
de dólares none-amencanosl. Junto ao Brasahan Amen-
can Merchanl Bank.. destinada ao finanaamenro do Pro-
grama de ReaparelhamenlO da Mannha. a ser exccurado 
pelo Muusll!no da MannhL 481 
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Pam:a: n• 4'>11\18 - Conus&ão 01.-a. que ....,... 
1a ROdaçio final ao PR rf' 81/98 que .....,.,.. o Est1do de 
Rcnuna a assow conlndo d!' abcrun de -nxbiO para rom
pra e vcn1a de lb\'05 CC]Ill a llruão e o Banco 00 Estado de 
Roouma S A - BANER. no valor de RS~J 000000.00 
tlnnla e Ires rmlhõcs de n:a~s1, no ~bl10 do Propama dr 
Apolo à R<esiiUIIIrliÇâo o ao AJ""" fu<:al dos Esllldos ao 
amparo da Medida Provuóna rf' I 621-21/98 

Pam:er rf' 455198 - Cormssão Dln:"""- que """"" 
..... rodação final ao PR n" lr'.J'IS. que awonza o Es1ado 
de Ronuna a COIIIIaa operaçio de refinanclam<nro de di
VIdas do Estado. c:onsubolan.:uo no coollliiO de c:onfissão. 
B"'mçio romohdaçio e ldiiiUlCI&meDIO de dÍVIdas, a
Jebrado com a Uruio em 25-3-98. no ambllo do Pro
grama de Apo1o a ReesD'Uanção c ao AJUSIC FISCil 
dos Esrados, DO Valor 1Dtal de RS7 247 682.()8 (sele IDI· 

lhõe&. duzeniOS e quarenta e sere rmL se~sceniOs e ouenta 
e dois rems e 0110 cmtavos) 
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..... 
Pare=- rf' 451>-A/98 - Conussiio 01.-a. q ... apre-

serna redação final ao PR rf' 83198 que autonza a elevação 
lempolána do lmuoe de end!VIdamomo da- Bras1-
letro S A - PE'IliOBRAS. em 111a1s RS I 034 000 000.00 
(um bllhio e 1n111a e quao rrulhões de re;usJ 489 

Parecer n"" 457-AI98 - Conussão Dlrelora. que 
apresenr.a redação fmal ao PDL n• 91/Q8 tn• 
575Jf17 na ongem 1. que aprova o rexto do Trawlo sobre 
Não-Proi.Jfcnçio de Annas Nucleares, concluído em 
J•-7-68 com v1sw à adesão do Governo Bras1le1ro 491 

Parecer n• 459198 - Couussio Dl.n:IOI'a. que apre-
serua R'daçio fmal ao PDL n• 22198 (n• 623198. na on-
pem 1 que aprova o tex.to do Tratado dr PrOibiÇão Com-
piela de Testes Nucleares- C'TBT. conclwdo em Nova 
Iorque. em 24-9-96 493 

TEOTONIO VJU:LA FILHO 

Comemora maus um ano de Plano Real •• 510 



Ata da 791 Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 30 de junho de 1998 

411 Sessão Legislativa Ordinária da 501 Legislatura 
Pres1dênc1a dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães. Geraldo Melo e Lucíd1o Portel/a. 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES 

Antomo Carlos Magalhães - Arlindo Porto -
Bello Parga - Benedita da Silva - Ben1 Veras - Ber
nardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos W1lson - Ca
slldo Maldaner - OJillma Bessa - EdiSOn Lobão -
Eduardo Supllcy - Élc10 Alvares - Elo1 Portela - Eml
lla Fernandes - Emanc:tes Amonm - Fernando Be
zerra- Francelina Pere1ra- FranciSCO BenJilmlm
Geraldo Melo - Gerson Carnata - Hugo Napoleão -
lns Rezende - Jefferson Peres - João França -
João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pmhe1ro -
Jose Agnp1no - José Fogaça - José Roberto Arruda 
- Jose Saad - L.auro Campos - Leonel Pa1va - lucl
dlo Portella - Luc1o Alcântara - Lúd10 Coelho - Man-

na Silva - Mauro Miranda - Nabor Jumor - Ney 
Suassuna - Odac1r Soares - Pedro PIVa - Pedro SI
mon - Roberto Fre1re - Romero Juca - Ronaldo Cu
nha l.Jma- Serg10 Machado- Teotõmo V1lela Filho
Welllngton Roberto - Zanele Card1nal 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A l1sta 
de presença acusa o comparecimento de 51 Srs 
Senadores. Havendo número reg1mental. declaro 
aberta a sessão 

Sob a proteção de Deus. 1n1e~amos nossos tra
balhos. 

O Sr 1• Secretano em exerclclo, Senador Ca
SIIdo Maldal'er, procedera a leitura do Expediente. 

É IKio o segu1nte. 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

MENSAGEM N" 429, DE 1998- CN 
(N" 750198, na origem) 

Senhores Membros do Congresso Nac10nal. 

Nos tennos do arugo 61 da Consumição Federal, submeto à elevada deliberação de 

Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de M011vos do Senhor MinisiJ'O de Estado do 

PlaneJamento e Orçamento, o texto do projeto de le1 que "Autonza o Poder Excc:ullvo a abnr ao 

Orçamento Fiscal da Uruão. em favor do Mimsteno da Agncultura e do Abastecimento. crédito 

suplementar no valor de RS 24 000.000,00 para os fiDS que especifica". v Bras1ha. 25 dejunhode 1998 

~-~ 
FemaDclo Henrique Cardoso 



ANAIS DO SENADO FEDERAL JUNHO 1998 

EM n• 154 IMPO 

B11151ha 25 de Junho del998 

Excclcntlss•mo Senhor Pn•nacn•e da Republica.. 

O Muusrcr.o da Agnc:ulaua c do AbasleclDlcnto sollc•ra a a11cm1n1 de cra11tc 
suplemenw no valor de RS 24.000 000.00 (' lDIC c qiiiiii"O milhões de reua). em favor de sua 
Admwsrração direra 

2 A sohcuação em pa11111 VIsa a dar contmwdadc ao paplllCiltO da lllt.ftllçi<l CCOIIlmuca 
aos produtores de borracba IUIClcmal.. coaformc Lc1 ri' 9 479. de 12 de agosTD ele 1997, replamcmada 
pelo Decmo n° ::! 348. de 13 de outubro de 1997 

). Cabe sahenrar que a awal Le. Orçamemana aprovou recunos no valor de 
RS 19 400.000 00 I dezcnovc mdhilc:s c quatrocentos rrul reus 1 pua tal fun. telldD sido real!ZIIIio. 1111 
a dar& de 23 de Junho de 1998. o ltlDIIIIIIIC de RS 19 05:!.740,00 (dezenove rrulh6es. anqllenta e dOis 
rml. SCICCCIIIOS e quarenta l'CIUS ), perlàando 98.:!% da domçiD 

Dessa forma. O czechiO proposto JUSIIfica-6e em VIrtude da DDIII~ C::eslldd•lldek de O Orilo 
co::tiDuar a cobnr os gJlSIOS dc:correntes do PBI!IllllentO de l8lS subvenç&:s. demro das -
cuspombahdades do Tesouro N8Clonal. 

S O crechto Vlablliar-se-a medJaDIC proJeto de ICI. a ser IM!cammhado a apreclação do 
COilgresso Nacllmal.. por se mau de valor supenor a autonzação ClQSICIIIC, _.,do o mesmo Clll 
ccmscmiDc:lll com o dispostO IID 111t 4l, § 1°. mmso m. da Lel ri' 4 3:!0. de 17 de tm~ÇD de 1964. 
obedeculas as presc:nções cnmidas no an 167. da ConsaNlção 

6 Os recursos -sanos ao alellduncmo do pleno sio onUilllos do cmcel•menro 
parc:uu da Rescn'a de Commg6ncla Ressalte-se. por oponuno. que por se - de reforço de 
dotaçiD para pagamcniO de sulmmçio ~conóm•ca. tal credito nio ena presslo pua alleraçio dos 
hmnes escpulados para movunemaçio e empenho de dotações. em fane da acepc:•onal•dade 
COIISIIUlte do an. 3". paragrafo iauco. ahnea ··r. dn Dec:re1o n_.:! 451. desde JIIDIOira de 1998 

7 NC$SIIS concbçõcs, eSte Mm1steno mamfcsta-sc favoravelmeme ao atenduncmo < 
pn:scDIC sohc•IIIÇào. razio pela qual submeto a elll\'à debbaação de Vasa Excetblll o IIIIC:X 

Projeto de Le1. que VISS a autonzar a abertura do refendo c:rtchto suplementar 

Rcspenosamcnte. 

f()A), p,_,_,., .... 

PAULO PAIVA 
Msmsao de Esrado do 

Pl&neJamcnto e Orçamento 



JUNHO l'l<IS ANAIS DO SENADO FEDERAL 

ANEXO A EXPOSICÃO DE MOTIVOS DO l\Jll'ilSTERIO DO PLANEJAME:o!TO E 
ORCAMENTO N" :S4 • DE 25 06 '98 

1. SintHe do roblema ou da situarão ue reclama ruvidf.nc•as: 
l115ulic•cnc•a de dotação orçamentana para cobertura de dupesas relaCionadas com a i subvençõo econônuca aos produtores brasdeu-os de borracha nuural 

~. Solucão e prov•dinc1as coat1das no ato normativo ou na medida proposta: 
! Autonzaçto para abenura de crechto suplememar 

l. AlternatiVas es1srenr .. às medidas ou aros propootos: 
A aberrura do presente crechto e a alternatiVa \1avel 

4. Custos: 

I 
~ :~ 000 000,00 (VIme e quatro millmes dL rea.~s), provementes de recursos ela Resen-a de I 

Comm~enc1a _j 

5. Razões que JUStificam a U1"1!êDc1a: 

6. Impacto sobn o me1o amb1enre: 
Não 11a. 

':. Altera cães propostas : I a ser oreenchido somem e no caso de altcução de Medtdas ProVIsonas 1 I Testo arual I Tuto propooto 

8. Siate:se do parrcf'r do OJ"'!iO turidico: 

-' 
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PROJETO DE LEI N" 23. DE 1998-CN 

Autonza o Poder Executivo a abnr ao 
Orçamento Fiscal da Umão. cm favor do 
Mllllsteno da Agncultura e do 
Abastecunento. credito suplementar no valor 
de RS :!4 000 000.00 para os fins que 
espec1 fica. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta 

'\r! I' F1ca o Poder Executivo autonzado a abnr ao Orçamento Fiscal da Uruão (Lei 
n• o 598. de 30 de dezembro de 1997). em favor do M1rusteno da Agncultura e do Abastecunento. 
credito suplementar no \alor de RS 24 000.000,00 (vmte e quatro milhões de reais), para atender à 
programação oonswue do Anexo I desta Le1 

.vt .::e Os recursos necessanos a execução do d1sposto no antgo antenor decorrerão 
da anulação r•.rc1al de dotação orçamentana md1cada no \nexo 11 desta Le1. no montante 
especificado 

'u1 >' Esta Le1 entra em v1gor na data de sua pubhcação 

--------...- l' ····-··· 
I I MI.,, o. " 

---;-1-;;, ... '" I" ... , I .. ~' ' .•.. --- l::::-:-
1 ....,. , "'""' •• • o• • u ... • -- ---- ---·-- - ---. 
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I 
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'I' I 
-- ----- --- --- -· 

I 
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Jl'NHO 1098 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

LEGISLACAO CITADA 

(Ane<ada pela Subsecretana de Coordenoção Legislall\o do Congresso Nac10nal1 

LEI N" 9.479, DE 12 DE AGOSTO DE 1997 

Dispõe sobra a concessão de subvenção 
econCmrca a produtores de borracha natural e da outras 
ptOVId&m:IB$ ...................................................................................................................... 

LEI ~ ~ 3~0 -DE 17 DE MARÇO DE :96~ 
Est:n.uz 'lormas Geraas de Dirrlto Finanr:eiro para ela.borat5.o e contrõle dos 
orç:~men1os e balanços da União. dos Estados. dos Muruc1p1os e do Distnta 

Federal 

, ' DECHETO ~ 348- DE 13 DE OUTL1!lRO DC 1997 

Regulamenta" Le• n. 9.479' 11 , de 12 de agosto de 1997. 
que concede sub'\•enç:io econõm•cn a produtol'es d(• 

borrncha natural. c dá outrns provadenc1as 

.......................................................................................................................... 
. 4.rt. 43 - _, .:;.:Jertu=-:~. .:1c~ c:-eC:.:..=:: SU'?~e~.entar~ .:. ~!.r-::..:..:. =~~~r.:.e. .:!:!.. 

e~ter..c:-:1 de r:"<"• :-:o.i ..::.~..:.-:or- •• ~:s ::::.:-.::a. v:o:-:-c:r :1 d~!.pe=::. e .H, ;"··:~.:..::"".. .!~ 
l!..~....('l~lC".Ó.O Ju.,). :.::.:·.a I 1JI 

§ ].o _ ':.::-:.~!=.:!:':.r:'l·.:e: :~:::ur.:o.!. p:J..-:. .J •• m dettc .:.r:1~':1 ..:c.!:h:o ::::- • .:_ ::::1-
p:-omenda_. 

1 - c s.l;'leT:l"õlt ~~:::t.!:.::~:o :J.p:J::.::!ü E"~ ~::.la=:c.v ~:~t-:=-.... ··.J:. • .:::: • .. ::::.c 
o.ntt"na=: 

11 - ..,s -:.:··!'=..::o:-.:.c.s .:!f: ex::~-.iO de J..-:-ec:::.d:ã.ç5.o 
lU- os ·e:st..H::."1t:!! o~ :J...e...;.!.ac.:o !"ar::.'lJ '-"'U z.at:&l ~e j,o::.::-.:e! .:r.:-.:: • .:-.:.:~rl.a.:; 

0..1 di! cre~:~:s :..J:::on:a..:..:. :LUlo:'".:::.dt..~ em leJ: 

1\"'- o ")r.ldl.::.O de O':ler:::u;ões '!=: créd!t.:J autonz:~.d:u.. oem ~.J:':':::I. q:J ..... :-:~u:o.
!n.Cr::.e ;-.JMlb.!:~t .:.. ..... Foder Ezee"U.t!';'a re3..!.1::1-I:LS 1 Jt1. 

DECRETO N ~ 451 - DE 5 DE JANEIRO DE 1~98 

DispõE' sobre a compatibilização entre a realização da rece1t:1 
e a execução da despesa. sobr-e a programação orc:~menlarJa 

e f1nance1ra do Poder Executh·o para o exerc1C1o 
de 1998. e dá outras pro,·•dêncans 

.......................................................................................................................... 
Art 3!! A movtmentação e o empenho de dotacoes dos oreãos do Poder Exe· 

cunvo. dos grupos ·Outras Despesa:::. Corrente~ 'lnves:ttmento:s:: 'ln\"E~rsoes F1nan 
ceJras. e "Outras Despesas de Capttal'" .:onsta.ntes da Lei n ~ ses de 30 de dezem~ 
bro de 199i, ficam hmnados aos \::dores: consta.n .. es dos -\ne\.o:: I II e 111 deste De
creto. sem preJutzo do curnpr1mento do a1sposto no Decreto n ~JS~ de 13 de no
,·embro de 199i 
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c.o\ Comrssão /\festa de Planos. Orçamentos Puhlr.-.>s •. F«calr:a.çã<• 1 

MENSAGEM No 430, DE 1998- CN 
(~ 776/98. na ongeml 

Senhores Membros do Congresso Nac1onaL 

Nos rennos do an1go ~I da Constrturção FederaL submeto a eleuaa ce!JO.,raçi:o de 

Vossas Excelei\Cias. acompanhado de Expos1ção de Motrvos do Senhor \1lrusuo ae Estaao do 

PlaneJameatO e Orçamen1o. o tex'lo do projeto de ler que " -\utonza o Poder Execunvo a abnr ao 

Orçamento Fl!tC8.i da eruão. em tà.\Or de Operações Ofici&S Je ("redi:C - ~ :;::....-.:-:"~::: '='~ ~ .. ~en"!sàO 

do 11.1.uusteno da F azer.aa.. creano especial ate o Imute ue RS 5 '>OC ·- ; -. •: c' :ara - s :ins que 

especifica" 

Bras•ua.. oe 1998 

~~v~F d H . " . eman o ennque Lsraoso 



JUNHO 1998 ANAIS DO SENADO FEOERAL 

EM n• 141 IMPO 
Bras1ha. 25 de l unho de 1998 

Excelentlssuno Senhor Presidente da Republica. 

O Minislerio da FIIZCIICia sohcua a abenura de creduo especiBI ao Orçamento Fiscal 
da Umio (Lei ri' 9 598, de 30 de dezembro de 1997), ate o linnte de RS 5 000 000,00 (cmco mdhlles 
de rea~s), em favor de Operações o&cws de CréditO -Recursos sob Supemsão do M1111steno da 
Fazcacla, assam disc:nnwlado 

RS I 00 

Dilcnmmaçlo Natureza Fome Valor 
da desoesa 

Spgtsmmgcip 
•F"manciamemo de Prosnmas de lmleslunento Asropecuano 

- Programa de Aprovedameato de Várzeas Irrigavels -
PR.OV ARZEASIKFW 469000 148 5 000 000 

2 A fin•bclade do pleno é atender a despesas com concessão de emprestunos desunados 
à implanlaçlo de prOJetas de impçlo e de drenagem em ruvel de propnedade rural, no Estado do 
Espuno Samo, sendo que os recursos ofereados ~lastro do crechto pretendido sio provementes 
de operaçCies de credito externas, em moeda, firmadas JUDIO ao Kreditanstalt Fur Wiederaulbau -
KFW 

3 Constdenndo que a mclusio sohcitada não esta amparada pelas autonzações contidas 
na atada Lei n• 9 598197, e indispensavel o seu encammbamemo a dehberação do Congresso Nacto
nal., obedeadas as prescri\)llea do art 167, iDclso V, da Consuruição. e em confomudade com o an 
43, § 1°, iDclso IV, da La ri'4 320, de 17 de março de 1964 

4 Nessas c:ondiç6es, esle Mimsterio mamfesta-se favoravelmente ao atendunento do 
pleito, lllOilYO pelo qual submeto à CCIIISideraçlo de Vossa Excelência o anexo Projeto de Let, que 
vua a autonzar a abertura do J"'dendo Cl'édito especJai 

Respeitosamente. 

~J-l~-
PAULOPAIVA 

Ministro de Estado do 
Plaaejamemo e Orçamento 

7 



ANIUS DO SENADO FEDERAL JUNHO 1998 

-\NE..'\:0 .\ EXPOSIC .\0 DE 1\lOTIVOS DO MINJSTERIO DO PLANEJAMENTO E 
ORÇAMENTO I\ .. ~a. DE25i 06 ,98 

Stmese do oroblema ou da struacão a e reclama oroVIdênCias 
Necessadade de atender a despesas cem a concessão de emorestamos para tmplantaçã.o de 

proJeiOS de tmgação e drenagem em ruvel de propnedade rural. no Estado do Esomto Santo. na 
subau-.dade Pro!!l"ama de -'lproveuamento de \'arzeas lmg3\ets - PROV ARZEAS-KFW. de 
Operações Otici31S de Creduo - Recursos sob Supemsão do i\:l!rusteno da Fazenda 

: Soluções e proVIdências conudas no ato normauvo ou na med1da oroposta 
,\berrura de credito espectai. obje11vando • mclusão de categona de programação no 

orçamento \1gen1e 

3 Altemattvas ex~stentes as medtdas ou atos ro stos 
T ecrucamente e a altemattva Vlavel 

4 Custos 
RS 5 000 000 00 1 cmco rrulhões de rems l. proveruentes de operações de credito externas. em 

moeda. Junto ao Kredttanstalt Fur W1ederautbau • KFW 

S Razões aue TUsttfiauem a uraêncaa 

6 lmpacro sobre o me1o amo•enre 

7 Alterações Prooostas 1 a ser nreencludo somente no caso de alteração de Medidas ProYisonasl 
Texto "'rual Texto Proposto 

8 Samese do parecer do oreão TUnd1co 



JUNHO 1998 ANAIS 00 SENADO FEDERAL 

PROJETO DE LEI N• 24. DE 1998-CN 

Autonza o Poder Execunvo a abnr ao 
Orçamento Fiscal da União, em favor de 
Operações OfiCiaiS de Credllo - Recursos sob 
Supervtsão do Mirusteno da Fazenda, credito 
especllll ate o Imute de RS S 000 000,00, para 
os fins que especifica 

O CONGRESSO NACIONAL decteta 

An 11 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da UDiio (Le1 
a" 9 598, de 30 de dezembro de 1997). credito espeaal ate o limne de RS 5 000 000,00 ( cmco 
milhiles de reais), em favor de Operações Oficia~s de Cred1to - Recursos sob Supervtsão do 
Mimstério da Fazenda, para atender a programação constante do Anexo I desta Le1 

An 21 Os recursos necessanos a execução do disposto no an1go amenor decorrerão 
de operações de credito externas, em moeda. no montante especificado 

Ar! 31 Esta Lm entra em VIgor na data de sua publicação 

'14IICID ~ OPIR.t.C:Ill D•ICUIS DI UIDI1D 
NIDI ~ RI.C...SDI SID SIIPIRYIII.D DO .IRISURIO DA r&ZLNDA -·· ''"~ •o '"''·,;, 

""-~-. .. ono••••o 

I~:~ I· "I • '• • 1 
•• '"o 1- • ,.- mo• .. , 01:00 I"'' ''""'CI" I , ... , ... • .-• •C•C I o••• ro..,. 

I I I~ - o ,... ~'\.Lo•l o I o•o I !...,,,,, 1 Joo..-o oo I ~I "Do 1 "' , .. •o 
IIOICIIIL"'.wl 

-.. :-.::;:-::~·-:.::-:::-.::----,-' ! 11 ---!----:---- '--:~--- ---- --1 
. ·-·-··. -· ............ ·-~-· I . I I ' .. _...... •• .......... •• .... -····· I ...... ....... ..... ·- . _, .. ,... .. 

... ·-···· ·-·....... • ..... • ....... o • I ____ :-:-:--::~·-··-·· I 
-.:::: .. :::.~· --··- ............. I. .. I . -.. • ... -

j_-,_,,~. ---- ----=--__ --~~-~i=-. 
LEGISLA.(.-\0 CITADA. 

1 Ane"t.JO!l pel.:1 Subsec:-e:.Jr.J ..:le (" vorden.:1ç:io Liõ!g•sl.ltl\ J üo C ~·,~e::.s .. , '.ac.onal) 

LEI '.J' <l 50~ DE :;o DE DEZE~IBRO DE o.,-
Esnma ~ Rece:u e tha a D~'t'e>~ d~ L :11 i o 

par:1 o exercJCIO rinancem:'l de I uoo; 

g 



III AN ~IS DO SENADO FEDERAL JUNHO 1998 

LEI ~ -:1 ~:o - DE - DE .• i~.:-.:.:, üE !964 
Est:;.tuJ 'armas Ciera1s de Dire1to Finan~e.::-o ,~:~.o::. elaboração e contrõle das 
orç:1mentos e b::J.lanços da L'ru5.o, dos .C:st.::u::.os cos \luructp•os e do Distnto 

Fe!l~r:oi 

............................................................ . .................................••••...... 
. '\rt. -ll - .\ abcrt1..:-::. do::: ::-e~·- . ..:...:. je::l~r:..:e C'1 

ex=.:.ter:.c::-:1 de r!!'Cnr.:.os :::..:.-:or,- e::; -===~ .:--:.·-, :- - .... =..!.:::. •• n:1 i'=r:o.:-co:..~::.. .:!t 
ex:"...O ... lo"':iQ j u~. :!:J.t:i."i:J. I l:J I 

§ ].o - ':~n~!ãcr.:l.m-=e :z::ur.o:. o:::-:..) .1-:: .::e::[C _-:.;::I'J J~'le :;_".::! r . .: .. co:n
;l:-omendQ.:. 

1 - ~ S':.l':'n:~:nt T::.:l::L::e.:u 1p:.: • .:.::.l .. '":1. .:'I::..L:;.-:.;.:. ~.:;.:.-:=-.or-:.! .!o -"".::r:IClO 
anter1o=: 

u - "'s --.:-e:.:.cor.:.e~ ~= e"C=.:: . .:o :!.1- -=-=-~:::..:..:.I;':J.U 

111 -os ""esult:.nt~! :Jeo .:r.r...!ac'lc ..,3;:. -:.• .. u Lot::u :c' ::u·::.r"O:e! ... r·::.-·- ~:~r1as 
0..1 de r::oe!:.t::a. :.,j,J.c!OD&ÃS .l~to:"~cc!: em le1 

IV- o .,rodutQ de: V~~"":lqões :!e ;:red':.J J.:JtOri::J.::::..:. ~m r.:.:::-:1 qu~ , .-1::hca
:r..e:-:.c "XX~:::.!:~e J.U Foaer e:.:zec-:.::·o re:!..!.l::-:a:; IISJ• 

·········································································································•··•••·• 
(A Com•ssão M1sta de Planos. Orçamentos Públicos e Fucali:::ação.) 

(Serafeua a de•·ulo comumcação à Cãmara dos Deputados.; 

MENSAGEM No ~3!, DE 1998- CN 
(N° 717/98. na ongeml 

Senhores ~tembros do (. or.uesso l'3~IonaJ. 

Nos tennos do arugo 61 da Consmwção Federal, submeto a elevada delibençiD • 

Vossas Excelências., acompanhado de Expostção de Mot•vos do Senhor Mimsao ele Eludo do 
Pliiii"Jamento e Orçamento. o texto do projeto de le1 que " -\utonza o Poder Exec:ulivo a lbrir • 
Orçamento Fiscal aa Uruãa. em fàvor do Mirusteno da Fazenda, credltc suplementar no wb de RS 

2 351 646.00, para reforço de dotação consignada no VJgente orçamento" 

Brastha. :6 de junho de 1991. 

~~.J-.-
Fernando Henrique Cardoao / 



JLINHO 1998 ANAIS DO SEr-ADO FEDERAL 

EM n• 142 IJ\IPO 
Braswa. ~5 de "unho de 1998 

Excelenussuno Senhor Pres1dentc da Repubhca. 

O M11usteno da Fazenda - MF sohc1ta a abertura de cred1to suplementar ao Orça
mento Fiscal da Uruão (Le1 n• o 598. de 30 de dezembro de 1997), no 'alor de RS 2 351 646,00 
1d01s nulhões. trezentos e cmquenta e um nul. se1scemos e quarenta e se~s rems). em favor da sua 
Adnurustração dll'eta. ass1m dtscnmtnad<l 

RS100 

D11crimmação Natureza da 
Foak Valor 

desllfta 

M.m.tsteno da Fazenda 

• AdnumstnJção chRia 
Açõos de lnformauea 

Supiememação 349000 100 2351646 
• Reparos. Reformas e Adaptações de lmow1s 

Caneelamemo 459000 100 I 561164 

~s;:•a1 a Emdos D•smtD Fgnd ~; MYD1CIJ21Q:S 

• Recursos sob SupeiVISào do Mm1steno da Fazenda 
Coocessão de Vaie-Tlanspone - Extinto T ermono do Amapa 

Canoelamemo 349000 100 470 574 
Awuilo-Refetção • Exnmo Temtono do Amapa 

Canoeiameoto 3 4 30 00 100 313 308 

:! A solicitação em pauta tem por objen\o atender a despesas com a manutenção e o 
funcionamento dos ser-1ços de mforma11ca da Adnurustração dll'eta - \ff. tendo em '1sta contratos 
finnaoos com o SeMço Federai de Processamento de Dados - SERPRO O credito proposto sera 
atend1do medtat1te o cancelamento paraal de dotações orçamentanas. conforme quadro ac:una.. não 
comprometPndo a programação orçamentana da Umdade para 1998 

J O pleno devera ser submLIIdo a aprec1açào do Congresso Nac1onai. por se tratar de 
remanejamento de recursos entre suban'1dades que extrapola o Imute da auwnzação concedida ao 
Poder Execuavo no an 6". mctso 1. aimea "a". da L e~ n" 9 598197. obedecidas as prescnções do an 
167.111C1S0 V. da Constituição. e em conforrmdade com o an 43. §i". IIICISo m. da Le1 n• 4 320. de 
17 de março de 1964 

-1 Sessas cond1ções. submeto a consideração de \' ossa Exc.:lenc1a o anexo ProJetO de 
Le~. que "sa a autonzar a abertura do refendo credito supiernerllar 

Respeitosamente. 

~J.lv 
PAULO PAIVA 

Muustro de Estado do 
Plane:Jamemo e Orçamento 

li 
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ANEXO Á EXPOSIÇÃO JI)E MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO 
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Nel42DE ;:s 106 /98. 

I IDsuliCICncla de recursos para atender a despesas da Admlrustraçio d!rela • MF com a 
manutenção e o functonamento dos servtços de tnformattca. tendo em vtsta con1n11os fumados com 

lo SERPRO 

I Abertura de crecllto suplememar, medlame rem&ne]amemo de recursos 8CIIIIa elo lmute 
estabelectdo na Let Orçamentana 

3 Alternativas exiStentes as medidas ou atas propostos 
Tecrucameote e a altemaava vtavel. 

-1 Custos 
RS 2 JSI b46.00 (dots milhões. traelllOS e cmquema e um mil, seiscentos e quarema e seas 

reats l. proveruentes de remane.Jamento de recursos, nio gerando. portanto, custos 1111ic:iarws para o 
Tesouro NaCional 

5 Razões gue IUstdiguem a untêncta 

6 Impacto sobre o meto ambiente 

I Nãom 

7 Alteracões Pr0110stas (a ser preenchtdcp somente no caso de alteracão de Medulas Provtsoriasl 
Texto Amai Texto Proposto 

8 Súnese do parecer do orttão Jundico 
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o ::.s. DE 1998-CN 

~!.1!"'..::a ~ Poder Execunvo a abrir ao 
::lrç.llllento Ftscal da Ulllio. em favor do 
· lllllste"!o aa Fazenda. credito suplementar 
,•o valor ae RS :JS I 646,00. para reforço de 
dcts;:fo consignada no Vlgente orçamento 

An 1° Ft::a o ""'"e~ ;::~e-.:: .. ·c autonzado a abnr ao Orçamento Fiscal da Ulliio (Lei 
n' 9 598. de 30 de dez•:-:o ·o ae · · 0 ~ • __ ,o-'"' \urusteno da Fazenda. créchto suplementar no 
valor de RS:: 35 I b4b. . ': ··'·" < """"""""e wn trul. se~scemos e quarenta e seis 
reazsl. para atender a r.r-:-::---:.-:1-:. .. ~: ........ ~ ... !"!~ ..,::- ~""e"to i desta Le1 

An -,'!1,~~ .... ··~· ... . .. -- .. 
da anulação parctal d~ o ····• o• 

An 3" :..:. --· 

l.aoD • •IMISTEIIIID DA fAZl.DA 
1!11111 • •r•IStrliiiG DA FAIE•DA 

.• : . • .::.r:::ls : :o<ecuçào do disposto no arugo anterior deconaio 
~.:: -... • .. -:~~o n desta LeL. nos montantes especificados 

-~'" de sua pubhcação 

J1 

-·· -··---PRDDRA•a a• ~RA.AL~ ISuPL ... NtA~-~ 

ISP.UIIIt~ 

__ ,. ... , ......• -··· _, ....... ... 
-•••••-c•o ..,u ··-· ......... _ .. , ... -............ . 

•••-•• •• ._,cOo o ... u••••• , --'''"'I O -·-••o _., .... ,., • • • 
""' •••• •• o1111o • .. ,.,, •-•·•• • .. -••11•r•• ..... --··o • 
-•"<lo ••"'•-•• -.-•-••• .- ,., • • --·1 ......... _,.,... -·~-...... .... _,,, ·--·· ... _, 
;';';""''I '""'"~',. '""''"'' 11 ,._, < ' I ......... ·--· •<lln ..... _ .. , 

:lliCIOCI • •lliiSTEIIIG DI PlllliDA 
2S1DI • •lliiiTERID DA PIIEtiDA 
... u 

•-aa-a•a ~ ~~---~Na ~~-~~---•TCI 

l' ... 

...... 
••• aoo 

I I .• -
L I : r: == --:--....... ' .... ~ .... --=···- ... 

-••Wüiíri• ·---- .. ·-·. ___ ... ---~~~=~··oln•l ,.,,., ... _,-I_IIIIC 
.rc; -.a:1•11 r """'''DI 

---------------·---·- _,' ':..I- -----
, .. .,-~- -·· =-t'"'IS --- -• Of'll. 

-IIOIOC .. I-.--·· _,.,._,.. -···-....... ......... _ __ .. ,_ .. ""' ... -·--- .. -·~· .... -... . .. - ........ ·--· .. - •'"10• ..... . -·-· ....... - ... _ -........ . - ... ,-. ...... --.... _ .. , ... 
-lloC.Aoo ... 11-ID 11--101 .. , _ _. I -• ., ___ , .. _ ,_,,,cao ~·· .... -.... _,. ··- .. ::-- • -·ocll• .. ........ • .. - ... , 
--u•••-•-• • 
·-·~~ .. ··-IIU ·--·- IUOI.. N-O<Io -·- _,,_ o..-o.oo '"' ··-·- ·--· ••-• .,,_, 1 -••clln 111 ,.., .. ,. 

-· o-.ooiDo ·-·-· I _N_ ... , -·--·- "'"'IDI , .. 

i I ·: :::1 
I ! .... , I 

I 

I ! I I 
I I I ···-

~!.l!:j =~~i-1-l-1-::_:::1-1-1-
~ ... <~···- ......... ~'-..:~:.::r_ ____ , _____ , ____ _ 
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-~17· 
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--::::-· ... ·-·· ::::::. I 
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... ; I I 1001 ,_. 

LEGISi..;,Ç _.:,..:::, 

(Anexada pela s~ose~~et:ma de Coorden~c:!~ I ~<:·=· ;:" 

LEI '.'a sog_ CE ~ -. -~-
. ' 

An :• Desde gue puobc:sao t!'.:..·;,:: •• .:::.. ·:r· 
51 da La n• 9•7l de.:: de Julho cJc lc.IJ'7 ~c riO""~ .=.-~-
supl "''a 

1- .:om .alinahdade de .a~er:!r a •r.su:i':":"":::.... ·:... ~= 
subDroJeiO ou suoa~l\1aaGe J.IC c ln111•c c:e qu:-.:.e .,:;r c::-~e "e : • 
re=unos prOYenJeniCS 

' __ , --__ \_ 

'C • '"l!::'esso i':acwnai) 

.;: · esa da U mão 

-- =-= mua o an 
••••• :: !! :anr crcduos 

~--::..-:· ::.,-,:u. para caa.a 
- :......:..· : :1 uuhzacao at-

•• da anulacio pan:~.al dt- d~ac:6es ortamC"'taras ~·-to.-.z.:.aas --r r desde que nta 
nlo u.ltn.ouse o t-au•vatcme a dez J'Or c:ane :!o "lJOI' I~J:a.. .l: -az ~L.::I::""O:: c .,u subiii\1Gadl' 
abfaoaaanwacao nostcnn'1sdcll'1 .:J J I~ .r=!:J :i o:.o:- •• -- ~- - .:marçodt- 19tH 

bt da Reserva de Cont~n@ina&.. 

11 • ate ouanmra per c:mto oe v.uor ·otat dz: ao1:::..:o.:· .-cr~: o:1:ta.a.s ao'li !!!NDOS de 
dapcsu outras d~DCSU cornnt~t~ .nwatuncntos 'uiV~so:os •n.::.. ::tru -.= utrzs d~t~pesu de 
capaal"" O:Ofti&UtiS do subpro1nD ou suaa~mdaC.e ato1no a:. S-C c...'"""'-"':··-:: -~lutte a uuh.r.açae 
de ncursos ormnc~os d.a anuiacio piU'Cial de detac:oes co;wgnada.S aos nr"':lonaaos pupos de 
delpcus. no 1111tmo de mamo subpr'D'Iao ou l&lb&I.I\1Q&ae.. 

III - com o oblctlvo de ateadc- :!O DaSEZMento _: .:.e::)na,o; dcc:onl"fltcs ac 
~D'L uc o vaklr 10bd da r~rYII :~ouoauYJ.aaac -eGIL11e ••. u • .;:.a:ao de rea.~rsos 

piOUa&aes d.a anul&d.o ac dcX&cócs COIIII;nac&S a !f'UI!O: c c .J ="~"'-ZS • =' ~110 da mesma --
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1\' • medaan~e a uldazac:aD de recursos aeecmanes de 

1.) vmaç1a rnaneuuu. ou cambu.l das opcnc6es de creduo prno~au nesLI Le~ acsdc 
que pan. aJOQCijo nos mesmas SUbproJeiDS ou subalrYiciadcs cm que os recursos aessa fonEc rorzm 
anpnauntmc prap.madol. 

b) 611fMTIZIIII fin.&ncarD dos fundos c os recursos rnsalndas na La ,. 9 530 de I O 
de dczanbra ele 199'7 - raubame do ptOJGD de lei de COIIYada &b. Melhcli PIOVISOnl. n1 1 600 ele 
li de navanora de 1997, apurados em baluço plll'llmanaal do acnxm arucnor nos lermos da Lc 
,. 4 320. de 17 de ~ de 1964 c alteraç6cs posrenma. n r ·dn u caqonas de 
paopv- 'c em 'la menar ftlftl caníanne: OefimdD ftO .n fi, § 11

• da Lcs ri 9 413. de ll d~: JUlho 
de 199'7, e nspecuws saldas das do&aç6a ~ apravadU no a:ercao u•cnor devendo 
os cndalos res,..lbos ser abcnos denuo de ll'1nll dzu d& fOI'IIIUiac:&D do paudo Quando o arpo 
IOtMI'C pencncu 1G Poda' LAqpsiu.\YCJ Clll aa Poder Judiaano, 

cl operaç6a de credito dU::OiiLIIKS de CDIIII'I.lD.S •l'I'UY&dos pelo Senado Fcdlmll 
nas lcnnDI do an 43, § 11 rncua IV da La ri 4 320 de 17 de março de 1964 c allcra;oes _ ..... 

V • cam o obfeuva de re(orçu" dotaç:6es desunidas ao a.ummraaaa do dasposEo no 
n-. 5 ll do Anao da La CompterMIIW' rr' 17, de 13 de SCIII!IImt de 1996 IIIIICIWilC a uubza;ao 
de ncunas dciCOrremes da aaasaa de aadOI de a r naalnbd·d· do Tesourv Naaaaal 

VI • pu-. allllder I despau CG111 ~ C &ac.rwos Saaaas- rnedaaiiH' a UllbZac:aD 
de recursos onuadcn da ...ucaa de dogç6es m g ect·• ao _., pupo de despesa. dadc que 

-a w1or •- IIJIII'ftdo pan oae -""-aa iarbrrO deo:ada Poder 
VIl - piA a~a~e~• ao daspaaa ao an.. 37 da La rr' 9 47], ele Z:: de Julho ae 1907 

VIU - para &leadcr despesa com a UII'Om""n da dMda publica icdml:l mca1anrc ........... 
ai da NCC~ta ao Tesauro Naaanal deccrTeme do p~em:o de oamC""Ca.;ocs c 

dawllcadas pelas enadades zmegnznes da Aclmuasrra.çio puabc:a iedenJ ma&rm.. znczusz.,.c os 
.-.vos aluctDs acuna.uaaos em ~HrC~csas ~menores. 

bl suprrcrvrr &uncewo d.a Ulllia aDUraao no balanco punmonzal Oo cxcrc .:zo ac 
1997 nos rmnos do IR 4], § 'Z' • .:la La rr' 4 320, dé 17 de mar;o cJc 1964, 

c) da-~"""' financerv d=t~ fundos. ea:ero os mCDconados na &ILnca ~- .io LnCISO 
IV. das a&IEU'INIU e das Nndac6es •mep.n1es aos orcamem:os iisc;a, c aa aqunaadc soco~~ a:uraoo 
IID baiaac:D paruaDnl&i do acrc:czo de 1997, nauatnos do an •l § :"'. da i.CI n• 4 J:C ac i'" de 
'IIII:I'CD 01: l964, 

d) do praduiD da urecaaa~;&o de que nuam o an SS da Lca nl ! 981 .:1e .:-:"~ dr 
JuarDde 1995 com 40d&Larr'9069,del9deJUMoac 1995 

I r• Nlo podaio ser uuhzados Pln. os 6ns do anc:~so \'UI. os Yldares uuesznzues do 
..,.,, &naz.:erra de que nm a abnea "'b• da mesmo 111asa conapanacnzes a ,;ncwacócs 
cDni""''"OIIIII. bela cama lamba~~., no cuo elo OJÇIZDano aa sewna&de soczal a ,,.,ncuzaC"óes 
lepas. no penado de 1995 a 1997 -

§ r A awonzaeao de Que D"UU o znc:asa \ 1I1. ~ fica conazc:zonaaa a :rc,u 
~ da a:duslo dos va.~ares de que uua a Pllaln'Ua a:nenor na apuração da w.:i., a ~ 
uabzado 111an a amoru.zaçio aa diVIda. w 

LEI N' 4 3~0 - DE 17 DE MARÇO DE 1964 
Estatut Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e contrõle dos 
orçamentos e balanços da Uruão, dos Estados. dos '\luructptos e do Distrito 

Federal 

............................................................................................................................................ 

I< 
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.4.n:. 43 - A aberru:a das c:ed!:N.: siQle:r..eacare.!. e e.spoee:..l..lS dtp~r..:.e ~:t. 
e~ter:.c:-a de recu.rs.o.i C.t.:.-:Klra·.e!!;. -=:.:a V.:O!'rêr :1 despe!:a e Jer.:L prr~c::..:!:.. .:!e 
e..'C"".....a.nc-ã.a j~:.::.:!l.c·;a ~"t:J 1 

§ ].0 
- C.ln:!:idcr:un-.;:e ::'!cur.:o:. p:r.r::. .:l :nu deste :::.rtlgo des.dll! c;,u:! r . .: ... co=.

p:omendo.!: 
I - o s:a-;Jer:~.nt f:.:J.:t::ce!:-a 1pu::.dtJ e-'"!l b::.l~:1Çü ;l:lt..-::r.or.J..:.! jo '=·-:.r.:ItlO 

anterlo=: 
11 - os "1:~ve::.ler.:.es .:!e ex:::_:j,Q de :L.-:"ec::.d::;.ção: 

III -os resuJt:..nte!. a~ .ll:::.!Ucio ~a;::.1J (lU total de ja:~C""O:e.! ur,.:.:. .... : ~.1rJa.s 
J.J de ~,..,,;,t:::s :..ilclon=. :>.uto:-=acs em le1; 

1\" - o·~roduta de o~er:1eões '!e cr!d~t'.ü autor1z:1.Cu. em ro:::1:1. qu~ -~:!icn.
:r..er::.e -"'l~à:.!He a.J Foaer E%ec:.a.:.o;o rea!l::J.-ias f.ll'• . 

............................................................................................................................................. 
tA Com1ssão MISta de Planos. Orçamemos Públicos e Fiscall:.açiio.) 

(Serafella a de•·•da comumcação à CâtrUJra dos Deputados.) 

MENSAGEM No 432. DE 1998- CN 
(N" 778/98. na origem) 

Senhores Membros do Congresso Nac10nal. 

Nos termos do amgo ó I da Constm.uçio Federal, submeto a elevada clelibençlo de 

Vossas ExcelenCJas. acompanhado de Exposiçio de Mouvos do Senhor Muustro de Eswlo elo 
Planqamemo e Orçamento, o texto do proJeto de le. que "Autonza o Poder Execuuvo a abrir ao 

Orçamento Fiscal ela Uruão, em favor do Mmmeno da Mannha. credito suplememu no valor de RS 

18 757 681.00. para os fins que especdica" 

BnwbL 26 de junho de 1998. 

Fel"lllllldo Henrique Cardoso 
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EM n• 144 · 1\IPO 
Brasllaa. :s de )unno de 1998 

Excelennssuno Senhor Pres1a•nte da Repubhca. 

O Mnusteno da Mannha sohcna a abenura de credito suplementar no valor de RS 
11.757 681.00 (dezono nulhões. setecentos e cmquenta e sete mil se.scentos e Oitenta e um rea~s). 
em favor da Secretana-Geral da Mannha 

2 O creditO pleiteado ob)etl\3 mcorporar ao orçamento 'i gente os recursos 
pmvementes de operações de credito mtemas aesnnados ao item a segwr relac1onado 

MINISTERIO DA MARINHA 
RS IDO . 

Dlscnmmação FOi'< I, OuuasDesp lnvesumentos Total 
Correntes 

Reaparelbamemo da Mannha 146 5 191 883 576 876 s 76175!1 
147 12.988 922 12 988 !122 

Total 18.180.805 5'76.876 18.'757..6111 

J A solicitação de creditO amc10nal do Mirusteno do Mannha \158 a ref"orçar as 
dolações orçamentanas do Orgão no proJeto Reaparelhamento da Mannha. aprovadas para o 
eonente exeracio. companbiliZBIIdo-as aos mgrcssos das operações de financ1amento firmadas JWIIO 
ao agente fiiUIIICelro Banco Nac10nal de Desenvolvunento Econõtruco e Soc1al - BNDES O refendo 
cnidito poSSibilitara o cumpnmento da progr.ur.acãe plane.rada para este ano. no que diz respeitO a 
lqWiição e moderruzação de d1versas embarcwções. mclus1ve daquelas desnnadas ao transpone de 
pessoal. mumção e oleo d1esel. bem como a !'loderruzação da Escola Naval 

4 O cred11o -.abihzar-se-a med1ante projetO de le1. por se tratar de operações de credito 
~ estando o mesmo em consonànc1a com as prescnções contidas no an 167, UICiso V. da 
COIIIIIIUIÇÕO Federal. e em confortrudade com o d1sposto no art 43, § 1~. mc1so 1\'. da Le. n< 4 320, 
de 17 de m8I"ÇO de 1964 

S. Nessas cond1ções. este Mirusteno marufesta-se favoravelmente ao atendunento do 
plello. razão pela qual submeto a ele\ ada aehberação de Vossa Excelenc1a o anexo ProJeto de Le1, 
que VJSB a autonzar a abenura do reilmdo credna suplementar 

Respeztosamente. 

~J.\L~. 
PAULO PAIVA 

Mirustro de Estado do 
Plane~amento e Orçamento 

17 
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ANEXO A EXPOSICÃO DE MOTIVOS DO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E 
ORCAMENTO N• 144 DE :S ' 06 1 98. 

1 Smtese do Problema ou da snuaç•o aue reclama aroYidênCias: 
lnsufie~énciB de dotações orçamentanas para a cobenura de despesas relacionadas com ap .. çiles 

de credito Jnlem&s. no presente exerctcto. firmadas com a lnsmutÇào f111811Celra Banca NICioaal ele 
DesenvoiVJmemo Econõnuco e SoCial • BN[)ES 

;: Solução e proVIdênciBs canudas no ato ..,..anvo ou na medida aroPOsta 

Abertura de credtto suplementar. ob.Jenvando tncorporar ao orçamenta Ylpllle as I"IICIIl"ICIS 

provelllales de apençõeo de credito tntemu 

3 Altemauvas extstemes as medidas ou atgs proaostos I Tecmcamente e a altemattva Vlavel 

RS 18 757 681.00 (dezmto mdlt6es, _.,. e ciDquema e 101e mtl, sm._.. e ma- e tD 

reatS), pRMillll!lltell da mcarporaçio de re&U"IOS oriuados de operaçiles de crediiO-. 

I 5 Razões que JUsnficam a W!ência· 

6 lmpiiCla sabre o meao lllt1btente I Nlohá 

(a- preenchidp - 110 caso de altel ;lo de Medidas PnntiiiÍiia) 
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PROJETO DE LEI N• 26, DE 1998-CN 

Autonza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento F1scal da Uruilo. em favor do 
Muusterio da Mannha. credtto suplementar 
no valor de RS I 8 757 o8 I .00, para os fins 
que especdica 

O CONGRESSO "'ACIONAL decreta 

An 19 Fica o Poder Executivo autonzado a abnr ao Orçamento Fiscal da Uruão (Lei 
11" 9 598. de 30 de dezembro de 1997), em favor do Muusteno da Mannha. <red1to suplementar no 
valor de RS 18 757 681,00 (dezoitO mdhões, setecentos e cmquenta e sete rrul, se1scentus e oitenta e 
um rems), para atender a progr31t1.0çilo uuhcada no Anexo I desta LeJ 

An 19 Os recursos necessanos a execução do d1sposto no amgo amenor 
decorrerão da mcorporação de recursos proveruentes de operações de credito mtemas 

An 31 Esta Le1 entra em vigor na data de sua publicação 

·~M • •tNtS.HRIO o• .U.UIM& 
• 101 - IUNISTI:RIO Dlo •&RI .. & • SEC:RETARI& Gt.RAL ,, 

·~". "'" ti; r:-1 .. < .. 1 -. -. ~~--;;;:,;:-;-,1-::--; =-~~ ::::-;::,:-1·-~ ,· .. -:::;;:-:-1_ ..... 'I , ~- .-. • ~ • 1 1 •< !IGt' ••~ """ •'U c-·~~~ ''*"••• Do Douw "'' •••• 
-------------~------- --------------

•• • ...... - .. I . • • I I . .. . . .. I ' 
• • I • ·1 . . ". ' ''' I 

.... :._::______ r· ! ~~ I I .. ! I ~~ ••• I ·: ~~~ I 
0 

-·-· ,,..,_ ... 10 oo o '""'''" I < •• • •• • • .... ,... .. --.. 4 
,,.ooooOI-IIo>o""-~IODo""ool f 

--~-:·::.~·- ..... ·····-· 11.: , ! . =~,I q.! ' 
-~I ··• ~----== 11 

, __ 1 

•••• - .. '· õi'""'i".-•• _I • - ',L.--~- ___ .:. I I 

LEGISU .. C\0 CITAD.~ 

LE: .._ .. ·J 5-''\. DE ::o DE DEZDIBRO DE : ... u-

Emma a Re:e:t:l e rha a De;re:J da L'r:Jào 
parJ 0 e,;erci~IO linance:ro de 1 úú' 
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LEr :; • 3:: - DE 17 DE MARÇO DE 1964 

:.st::.:u1 ~orma.s Ger:us de D1rrno Financeiro para elaboraçã.o e contróle das 
orç~mmtos e b~i;mços ao t:ruão. dos Estados dos "\luructptos e do Distnto 

Federal 

................................................................................................................................ 
. \rL -ll - A .lbcrtu.::. dC.S ::::-ed::.::~ SU';)le~.ent:lrl!!. l e$-p.o!~ dt~\·r.:.e C,a. 

e~:.enl:':-::1 de recnr.-a.3. .::u-:vr :. ~:.· :::.r:.. v:a:-rcr .a. de:rÇ'I!!::l. e ~e r:~. rreceõ.da. .::to 
l!..~o~H·:::zc Ju.staJ&ez.c-;:L •t:u 

§ ].0 
- ccns!dc.r.:un-.::e :~:~r:& p:~or::. o tim deste a:tJg.,, de.&de c;~~ n~u C'C.-::1-

p~omendo;. 

I - o s.1~er:snt •:i.:l:.=.:~..::.:~ :1pa:-:.d\l r-n b:.la:1Çü iJ::lt:-::r..ur...l:.! .:ia -· .:.r::1clo 
D.ntcr:o:· 

11 - os ~rovement.c.s de: e"CCtSSQ de arree&.d~cão· 
lU- os -~suH:..nt::!. ar :u:-!neio "'3.r::..:\l (IIU Lot:s.l ... c ::lil:::!.t'.5r! vr::-.::.: .... ~!1rl!l.S 

0..1 di! ::-ecil~C.::> ad1C!On2.1S'. A::.tonza.dc: fm JeJ: 

J\"- o ":'r,.,duto de OJ:e-!'2l~fe: de crl!'dltG :I:U:lOrJz=,dru. com tDnr.a quro 1"'-~~~r:J.~ 
ment.c pau...lull~l! .J.Q POder E!.tc.:..:!-:o re-3.!.1::1-las n••. 

·················································-·········································································· 

tA Com1ssão MisttJ de Planos. Orçamentos Públicos e F1scali;:oção. l 

(Seráfe•ta a de\•u/a comunicação à Câmara dos Deputados.) 

MENSAGEM N" 433. DE 1998- CN 
(N" 779198. na origem) 

Senhores Membros do Congresso Nac~onal, 

Nos termos do arugo 61 da Coasutwção Federal. submeto a elevada deliberaçio de 

\'ossas Excelênc•as. acompanbado de ExpostÇio de Mobws do Senltor MiniSirO de Esrado do 

PlaneJamentO e Orçamemo. o rexzo do projeto de la que • Auronza o Poder Execulivo a .tmr ao 
Orçamento Fiscal da Uniio. em fà\'01" de OpençCies Olicillls de Crédtto • bcursos sob Supervisla 

do Muusteno da Fazenda. credilo sup'- are o limite de RS S 17 484 344,00, .,.a reforço de 

dotação conSignada no vtgente orçamento" 

Brasdla. 26 de Junho de 1998 

Fei"IIIUldo Heariqae Cardollo 
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Brasma. :5 de :··lr.hc de 1998 

Exc.e.~e:l~tss.:mo Senhor Pres1a.eme da. Reoucllca.. 

O Mm!Steno aa Fazenda souc1ta a aberrura de crecuto suolememar ao OrçamentO fis
"111 :a 1.mao 'L•• r' 0 599 je 30 de dezembro ae 1997), :ue o Imute de RS 517484344.00 
• qumne:nos • :ezessete r.nlhões. quat:ocentos e onema e quatro rrul. t"ezentos e quarenta e quatro 
rws1. em ia,or de Ooeraçõcs OficJ31S de Credito - Recursos sob Supel'\lsão do MIIIIStenc da Fa
..:enaa. a.ssUT. aJsCT1mmado 

_Il 00 

Discrumaação Nata.r~Za Ftej v ..... 
dadesp .. a 

Sup·er-e""":!c5.o 

• Ct..stez.:o "'-gtot"'ecuano 3 4 90 00 160 313 :::46 146 

• Pro;:-:!.::'..1 ;;e C.Joperacão :'>:ipo-Bras:Jell"a para o Desenvol-
'lme~:c :os Cerraaos- PRODECER 4 b 90 00 160 i 3 714 773 

• P:-o~ara 'ac10naa de fonalecircenro da. Ag::ncuJrura FamW-, I 
I 

ar - PRO!' -\F 

ael 
3 4 Ql) 00 1 t6o 1 148 5::3 42S 

• Gara.:::-J ~ Susle:ttaçáo ..!: Preços na C omerti.Juz.a.ção 
llbO I 0roa~.H::-s .;grC'pect:anos 1 ~fP n: 1 ~ 1 :Z.'96, I 3 .. 9()00 52000000 

TOTAL 
I 

51'.484.344 I 

Tal sol!c~:ação ""' credito 3CIIC10nal justifica-se em função ao dcseowhbno vcrúicado 
~no::re ::.s Jot~es ccr.stzntes aa Le~. Orçarnenr:ana e as atums necesmaades de recursos destmaóos ao 
ater.:l!rn.erto Je rlescesu com emoresnmos e sub\'enções econôoocas para t'rodmares rura~s. con~ 
•br.-e ~er.:o::s:.ra:::c .1 segwr 

·-uste•r. l.greo-:e<:"a!3J"'C' e n-ozrarrg ';ac.Jonal '.le Fç:.na.lectmentf' :a !\.mçulrura. F;mnhat ~ 
PRON"-\F 

3J em rr..2.1o. 9 .... t:Doca aa elaDOraçã.o aa proposta orçament.l.Il3 ::-ara 1998. fot corwde .. 
raao _,.., !L":IIIe ; <'b31 cara eauauza.;õo da orcem ae RS ::: 700.0 IIUlhões. porem. no decorrer 
do ~Cio semes'Te ae ! 997. quando da efenva defirução dos recunos equ2llzaveJS para a 
safra de ;>7198 em \lsta ca granae demanda oor credito rural foram editadas d1venas Porra
:13.5 .:a.s au;us roestutou .1 e1evaçao 11c u.l lnmte. ::cuna do tmc.aalm.ente rrCYI!IO em cerca de 
R! :.:::.j 11:ur.Oes. 

~, ~~a..;.ae ::.::.r.::::•:~. ..:e e"':'u:·:-est:r::::'l:, O.ll'3 .:.lsU~IO dé-'TCii='t."::-a::~ n~JU.sl\.c no ãm.bno do 
P c-.-' .... U" ~"C ~:u:s eoo:::::..PTlento:; .... :"'g'1.,3J!' r:-ci.cgaaos c-m r ... ;"Ic::....:: ..!.l.S :ecu!J.anaades pro
"~::.::~ t e~c. ... ~.o :'" ~ c....~'-1" " :.e c :&.o. a .: .. nru:- 3.. .: ~rr.o adicu1aaa: .!e ... omerc:3Ll2.3c;ão dos pro

; ... ::'!: :-ust:-a.;:ões .:e S3ir3 oo:- tJ.m .. es .;!'\ersos e e\'entuaJS ocor-e~C"1:l.S ore~udJCJ.lls ao dcsen
c:.:..~e::to aas e"'::::o.craç:ões • 

.::. a.:~o nnr.c.n::lls -:.axas que ::ene~ de p3.ra.JT.etros pa:r:s. '-' Calt.ulo aa remunencão das 
.:::ii:~ -.! .... 3o:aco1.0 .:e :ect!rsos pr\ aao~ çara " -=reau.o ruraL nio mtegrantes do Orçamento 
· ·- ..,rarn !:'.as:a."Ite 3 .. fet~aas t'el:l cnse na ecor.orm.a a.stauc:a ocorrcnao um expresSIVO au-
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-o .... despau para o tommor final e, portamo, na dCIIWida por ..__ o8aais. 11111 
espec:.al para o custem agropeeuáno. 

d) YIIIDdo atcDder a pequenos produtores ruraiS que ameia Dão CSI&VUII 1CIIIIa -

-lin•n!!!•m- do PRONAF, foi iDsmuida 1iD11a esp=al de crechto d-h ao -
qropecuário deaomm•d• de PllONAF-ESPECIAL. 

e)aMedjc!•Pnmsónan" I 512-23. de21 deawo de 1998. deãaiuo IWbalcnossal
dos devedores de emprestimos rurus como subvaaçlo de enc:argos fiDam:eoraa, a - co
bertos com ..-usos de ''()peraç6es 04c:iais de Credno" 

lJ) • C'!1r!D91 e SU"'DTJP'Q de Ptp;gs ft1 CDDJI[Çip'i;trs;ãp de Pradutps Awp c ,ri?' lMP rf
J SJ#'96l 

a) â epoca da defimçio de valores que •megranam a proposta orç&mellliria/9, cm 
timçio du auvidades daenvolvldas por pupo de trabalho l•'meme • ando, eallia 
&nJide expecl&liva de que, n~~quda oporlllllidade, fouem soluacmadu as q.-ilel r*ivu a 
__.ao dos ·~ do Oovmlo Federal - EGFJESPECIAL ~ om "A"ff,;\llle' do 
Gove•uo Federal- AGF", porem IUIIda nlo se c:cmcreiiZIU'Ii u medidas -na ao._. 

- clasa peiiCUacoa. 
Sm co~~Seqdicia disso. o uldo dewdor daquelas operações de c:nidilo, que Jli era 

elevado, comparmvlllli:llle ao valor dos produtos agropecuanos a elas WM7•'•dos, ..__ 
numa U3JCOna armdeme. 

All!m sendo. com bale 11&1 esdmauvu da Secraana de Pobuca Apicola. do Mimlie
na da Apicultura. retPStn-se a necus"d•de de suplemenzaçio de recunas para o rapre du 
despesU preYISIU com pràDio de CICOUICIIrO de produtos - PEP, ate o liDai do 1110, no 
IIIOIIWBC! de RS 52.000 000,00 (cmquema e dois nnlhões de reaiS) 

lli) - Pmee1• de Ü?MZ"Ir'o N'mp-QrulcJra pm o O.CIIYQlyimcmo deli Csmdp.s • 
JIROD'§C&Jl 

Os recursos -.mos desembolslldos pela Japau Iuternauonal Coopci- Apacy -
BCA, no aerc:u:ia de 1997, nlo forul ualizldos. teado em ,.-.as difiodd1des c6m•ricws e 
01 pmblemu rel•=um•clns com a .,. • ç«o de garaaaa suplemearar por pum dos llltllll&

~ 

Deu& fonna.. objeavmdo Clllllpfll' os cODti'"UOS celebrados emn: a Uailo e a IICA. 
pniiCip.m..te ~ da IICi dlde de dar prussegwmemo as meras "''Tbel r ... p111 o 
Projeto. toma-se mdispeliSIIVel a suplememoçio preteDCiida. 

3 a.leva nmar que os recursos &uplemanares ora soüc:itados YIUID ao nia COillplwae
-o de ob)euvos a saem aJconçwdos pelo Governo Federal cspeaalmeote CDift ~ ao 
Pllt.ONAF, 1nc:i1Ddo no propama Brual em Açio 

~ Os recursos ofereados como 13Stl'o do creàllo plcneaao decorTetn da I11CCirponÇio 
do excesso de mecaa&l:lo na fome 160 - Recursos das Operacães Olicws de Cnldi1o. provememe 
de um awneJito nu recerras de amol'tiZIÇio e Jur<IS de empresumos concedidos no illllllto das Ope
!'IIÇéies Olic:ws de Credito. que tem suas destinaçãe:~ cstabeleadu pe1a Lea n' 9 473 CLDOJ98), de :Z: 
de jUlho de 1997 

s A prooo11to. merece destaque a occnren~:~a de mgressos achaolllUS de recusms ariua
dol das IIIIOr'IIZIÇÕCI promDYidas pelos devlldores onguuus do rm•ncwnemo. pela Uailo, da IlM
da emma de responubi.lidlde cios Estados, do Distnto Federal e dos MIIIIICipms. ao 11111p1110 da La 
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rf-7 976, ele :7 de dezemoro de 1919, superando em cerca de RS 440 000 000.00 lqWIU'DCeMos c 
quarenta nulh!les de riWs) a emmaava feita crn abnl ele 1997, epoca da elaboração da Proposta Or
.,.aeataria/98 

6. C01111dcraado que a inclnslo solicitada nio esta amparada pelas autorizações COIIIIdas 
• CIWia l.el rl- 9 598191, e Uldispeasavel o seu eiiCIDIIJÚiamemo à deh"beraçio do Coni!IDSSD N~~~:~o-
1111. obedecidas as prcscnções do UI: 167, iDcaso V, da Consmwçio. e em coatànniclade com o an 
43, § 1°, ineosoli. da Le• ri' 4 320, de 17 de março de 1964 

7 Nessas concliçacs, IISlC Mimsteno I1Wiifesta..&c fawravelmente ao uendimeato do 
pa.to, motivo pelo qual submero à c:cmsaderaçla ele Vossa Excelbca o anexo l'niJCIO de l.el, que 
vua a amonza:r a abertura do ret'endo credito suplemcmar , 

( 
Rapeuoaameme, 

{J(IA). p,_,._ 
PAULO PAIVA 

Mimsuo de Estado do 
PlaaeJamC~Uo e Orçameoto 

AN:E..'\:0 ..\ EXPOSIÇ_.\0 DE :\IOTIVOS DO 1\IINISTERIO DO 
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO NIII.Sl DE :6 I 06 I 98. 

Smtese do oroblema ou da s1tuacão aue reclama ~•dênc•as 
lllsuãcXnCia de dotaç6cs clesaDaclas ao atendunento de despesas com empresurnos e 

subvençõcs econÓDilcas para produtores runus. na umcladc orçamcntana Opcraçõcs Ollc:ials de 
CreciRo - Recursos sob Supemsio do Muusteno da Fazenda 

2. Soluções e DI'OVIdiliCl&S cooadas no uo normauva ou na medida oro_posta 
Allenura de crediiD supicmenw' VI& pi'OJCIO de III, uma vez que ezuapola as .-uações 

-das aa 1.81 OI'ÇIIIIICIIIãna 

3 Allemauvas n:tstemes as medidas ou atas praDOstos 
Tec:rl!c•meme e a alternativa Ylavei 

4 CUIIOI 
RS 517 414 344,00 (<pllllileams e deu,.ete mdbaes. qumoccntos e cm-a e 'll*rD 11111, 

IIII • ""' e qusrem.a e qiiiiD'D :eais). pro >alicates da illl:orporaçio ele exçesso de lUTe doçiio na 
fome 160 - Recursos das Operaç(les Oftc:Ws de Credito 
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5 Razoes aue lUstlfiguem a unzinCI& 

: lmoactc- .oorr c me.<' :unlllente 

..c:iles Prooostas 1 a ser ~~rem~cluclo sornante no caso de alteracão de 1\.fechdas PI'OYisonas 1 
oxto .-\IWII TeJao Proposto 

8 Smr:ese do oarecer do orS!ão 1undico 

PROJETO DE LEI N" 27. DE J998-CN 

Autoriza o Poder Execuuvo a abnr ao 
Orçamento FISCal da Uoiio, em favor de 
Operações O&cws de Credito - Recunos sob 
SupetVtsão do Mlmsteno da Fazeada.. credtto 
suplementar ate o limile de RS 
s 17 484 344,00. para refi>rço de dotaçio 
constgnada no vtgeme orçamento 

O CONGBESSO NACIONAL dectela 

Art 1° Fu:a o Poder Exectntvo autonzado a abrir ao Orçamento Ftscal da Umão (Lei 
rf' 9 598. de 30 de dezembro de 1!197), cridito suplememar até o limne de RS 517.484 344,00 
(qumhentoa e dezessete milhilea, quataucemus e ootema e quatro mil. trezentos e quanata e Q,IWn> 
11111sl. em &vor de Operaçcles Oficiais de Cn!dito - Recursos sob Supervisão do Miaisrério da 
Fazenda, para atendei' a prosramaçlo COIIIIIIIte do Anexo I desla Let 

Art. 2" Os recunoa neceSIÍI'ios i. ozecuçia do disposto no antgo ameno.- decon alo 
da lllCCII'pCnÇio de excesso de 811'""1deçln de Rec:ursos das Operaçiles Oficuus de Crédito, no 
1110111ame especdicado. 

Art 3° Esta Let Cidra em Y18Q1' na data de sua publicação 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

I Anexada pela Subsecretma de C llordenação Legtslaii\ a do C llngresso "'ac10nall 

LEI N" a sas. DE 30 DE DEZEMBRO DE 1997 

Esuma a Receita e th.a a Despesa da 
Uruão para o exerciCIO financeirO de 1998_ 

MJ:DIDA PRO\"ISORL\ 'lõ' 1 . 51:.' • DE :O DE ~"L~: DE 1996 

JtiNHO 19<18 

Da nova reaacão .1\) an .:" ..::a Lel n~ 9 l3 S. de :!9 de 
novembro de 19°5 que aJscãe sobre o credno rural 

MEDIDAPR0\1SORIA:"o-, 1512-;:J.DE Zl DE MAtO DE 1998 

Da nova redação aos ans :• da La ri' 9 138, de 29 de 
novembro de 1995, e 1', 21 e 31 da La n' 8 427, de 27 de 
111810 de 1992. que dispõem. respec:tlvameme. JObre o 
c:redilo rural e sobre a concessão de subvenção 
econónuca nas operações de c:rechta rural, aUIOrtZa a 
Pod11r Executrvo a renegoCiar as obngações figann=aras 
relazrvas a liqu1dação de opera~:les de Empresamas da 
Govauo Federal - EGF. vencJdas e prorrogadas a pamr 
de 1991, e da ouuas pr<1V1dênc1as 

LEI N° 9.473. DE 22 DE JULHO DE 1997 

Dlsp6e • ..,. •• dl,.tnzes ,.,. a 
alabotWçjo ca lfH orçamene.tna de 1911 e da 
O&rhS IJI'DVIflllncl •• 

LEI N° 7 976, DE 271!1E DEZEMBRO DE 1989 

Dlsp6e sobre o ntfinancr•menro pel• Unrla R 
dWlfM ...,_ H ,..~ du ESUdiM, do 
Dlst1la Federwl e dN Murm:rpHJs. lnclustw suas 
.,.,.,.,. fM AdmrnrstnrG=jo lntllteu, a til OU0'8s 
piD'tilcMfiCiaS 

LE: :; - ::: - DE :7 DE C.tA?.C:::: DE :95~ 

Est:::.u \"orm.:~..s Gt:'r.lzs .;e D1re.uo Financeiro p3r3 el!lbor:u;.lo e conz:rõie dos 
orr::mt"nto~ l"' balanc:;oc; ...1.:1 l"ru:io dos Est:ldo~ dos 'turuclplos t:- do Distnto 

Federal 

·········································•··················································································· 



_____ :_:MO: AIS 00 SEIIIADO FEDERAL 

\~ .a:; - .\. ü::u~=-=-=-= =~= ::-~::::.::..:: ~u~~~::!".eat:l:'e.! "' ~!.-.::~ .::::-- -_ .. __ 
-:-=.:..c.-:::~ :!c -~·u·.-o~ =~-:- :O:!: -::.::-:. ... :o:--c:- .1 a~::=~:. '! .H, ;-,.· . .:...::. ... 
~-r":·: ... r::::.:::: ; ... .li.;.=.:.:::·,:. :JL 

§]_o- ~~n:=:dcr.:.=:-:-.::c!' ·:::..: .. :.:. ;3.:1;::. .:> ;.m ce:::tc _::.!!:':1 jt.::";Je :;,.:" -~- ·:-::. 
:- -,:.r:::e~::ic.:. 

I - ~ s-';'er::ant .. ::..:.::.=:!'::J 10:::-.:..::.J I!"~ !>:l:i.:':ifü ;J::i.:-:.=-.~r-.:. .... w - :.·: : ... 
.a~:c-.c:· 

II - :J'S -::":.·e=-c:-.:.:: .::..;: o::"=.:: .. ...c de :.:-:-e'!:..::!:a.~;::io 

UI- ..,s ·esu!t.:.nt:::.: ae :u-..!::C':l.O .,::r.i:::1J •'U tar.:u ...,c ~v·=.~..:c: ..t-.:-: ... :1::..: 
.: .. :r: ':'!"e:..:.: ... .:.jJc:!ona....:: ~.:.ta:-.=:.=.:.: em !e1. 

1\'- -o .... r.odut.o de o-=:eoo::::.:.5e..:: ::!.~ ered!t.:J 'l.:J.ton::z.C:.:. .. "!1 :.:.::":":..::. o.i.J.. .-:::.::.-
:::.~:-:..:: ~.:.:.....:.!!!..! .J.Iol Fooe .. E.!:ec_:..':'o re::L!.!:::.-.a.s cl9• 

..................................................................................................................... 
(À Comrssào Mrsta de Planos. Orçammtos Públrcos e Frscalr:.ação.) 

(Serdferta a dt'\'tda comunrcação a Câmara Jos Deputados) 

I - REL.-\ TÓRIO 

PARECERES 

PARECER N" 412, DE 1998 

Da Conussão de Constituição. Jus1rça e 
Crdadama - CCJ. sobre o Projeto de Ler da 
Câmara n"40. de 1998 ln" 2.124. de 1996. na 
Casa de ongem 1. que "drspõe sobre a 
obngaloriedade de as concessronánas de 
servrço púbhco estabelecerem ao 
consumrdor e ao usuáno dalas opcronars para 
o vencrmenlo de seus débnos" 

REL \TOR· Senador PEDRO SI~IO:" 

\em a esta Casa. o Projeto de Let da C amara n.:. -10 Je I•N7 tn" :: 1:-1 de 
J'!~Ott nJ. ongemJ, de autona da tlustre Deputada \ anessa Fehppe que dnf'lit! sr.JftN " 
htt,.:,rt•'' 14-'d,ldc.• d,· '''" cmlet..'\Slfllk.lrtl..l.S df! 'io!l"l'tc,.·opubft ... c, ,_ \lt.lbt.'l,· ... ,_·, ... ·m ,,,J ,_, ,,,unuJut c llll 

11\l"llltl d~Utl'i clf't l••lltll'it f't.11,70 I t'IICiniLIII•I cJ, \c'll'\" J, /11111\ 

~7 



!8 ANAIS DO SENADO FEDERAL JUNHO 1998 ------
A pmpos•ção obnga as concess1onanas de &erYJÇOs publ1cos a ora- ao 

consum1dor e ao usuarto. no nununo. seas datas opcio11111s para o venCimento de seus debitas 
Estabelece. amda. que as opç6es de datas de •encamemo seria as mesmas para todos os 
serv•ços pubhcos oferec1dos 

No Senado Federal. o projelo fo1 d1stnbu1do 11 esta C01mssio de Consllluiçio. 
Jusuça e C1dadan1a. que nos des1gnou seu relator 

11 - DA CONSTITliCIONALIDADE E JURIDICIDADE 

A propos1ção ena para o usuano de serv1ços pubhcos o d1re1to de op1ar pela 
data de vencnnen1o do debno correspondente aos serviÇOS prestados pelas concesSionanas. 
tratando-se. ponanto. de matena compreend•da na compelo!ncaa l"'!•slauva da Uniio, haJa 
\ISI;! o d1spo51o no an•go 175 da Coast1tu1Çio Federal. segundo o qual ··,,.·,mhe uu pucle1 
/JIIhhCtJ IIQ {iJIIIKl ÚD /t•1, dll"eiQIIII!IIIe tNI VJh O regtm.: de ''IIIIC'&.",\.'kif'l tm /lel"llll\.'filtl. ~"''lf'r! 

triiOI't"\ di! ''' uaçciu, "J'l"f!'ilaç/it.J di! wn"IÇIA\ J'llhllc:u.\ •· e 'a let dJVJtiiU vibre ''' JtretlfA~ dt1.\ 

11\IICIIIO\ • (paragrafo umco. tiiCISO 11 do mesmo anigo) 

Cabe ao Congresso NIICIOMI dispor sobre todas as llllderias de campecancia da 
Un1ão, nos termos dos artigo 48 da c- Magna, sendo legínma a micialiva parfm•ruor, 
confonne estabelece o an1go 61 da Le Muar 

III - ANÁLISE DA MATÉRIA 

Um dos temas IIIBIS recorremes do Dlre•to tem Sido a adequada proleção do 
consum1dor, tendo em VIsta sua maior w'-'abilidade nas reblçlles que esta ala~ com seus 
fornecedores 

Em vanas oponumdades, o Congresso Nacional tem discuudo problemas 
afetos as relações de consumo. plOQUIIIIdo sal.,..uardar o consumidor dos abusos pnlic:ados 
pelas fornecedores de produtos e ICIVIÇOI. sem COIIIUdo unpor obnpçiles dNc•hidas a esses 
ultunos, buscando, dessa fonna. equilibnlr os direitos e responabilidlld das panes 
envolv1das 

A propos1ção ora analtllda obnp as c:onceuionirias de seMços públicos a 
oferecer aos usuanos desses serviÇOS clalas opaonais para -to de seus clc!bltos JuntO a 
elas 

A med1da proposta eonlére ao COIIIUIIIidor um dire11o que lhe podo - muilo 
uul na orgaruzaçio de seu OI'ÇBIIBdo clomésltcO, sem sobrec:anepr os ptatltllcns de 
serv1ços publicas. a quem a obn~ 1mpost1 pelo prOJCio nio traz prejuims. imphcando 
apenas em eventual alteração ,na data do mgresso de rece1~ • 
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IV-VOTO 

Por todo o e"CpOSIO mamtestamo-nos fJ.\Ora .. e-lmrme J apr~,\.::1•;.1•) do rroJelo 
pela consntuc10nahdade. JUnd•c•dade e oponumdaje d3 prop•'SJÇOc 

SaladaCom1ssão cm ~- de ":"ia~o de 1'?9S 
, 

ADENDO AO PARECER N" 412, DE 1998 

Da Com1ssão de Constttu1çào JuSU\:3 e 
Cidadania · CCJ. sobre o ProJeto de Le1 da 
Câmara n• ~O de 1 Q07 1 n' ~ I :-1 de 1906. na 
ongem 1~ que dzspõe sobre a obrzgatorredade de 
as conccssmna:~• hiS de 'en.Jço publ1co 
estabelecerem ao consumzdor e ao usuarzo datas 
opczonazs para o \-.?nczmemo de seus debuos · 

RELATOR: Senador PEDRO SIMON 

A Comissão de Conslltutçào. Jusuça e C1dadama - CCJ apro\"CU 
parecer de nossa lavra ao ProJeto de Le1 rla Câmara n• 40. de 1997 ( n" 2.124. de 
1996, na origem), que "dispõe sobre a obrtgatonedade de <JS conccsswnartas 
de serviço público estabelecerem ao consumtdor e ao usuarw datas opctonats 
pal"a o vencimento de seus débitos·· 
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O Pres1dente do Senado Federal. mediante o OF SF/597/98, de 17 
ue _1unho de 1908. remeteu-nos no~amente a matena. a fim de que o parecer 
a ore-' ado pela C om1ssão seJa adequado as no\ as regras de redação leg1slauva. 
'''nlldas na Le1 Complementar n• 95. de 20 de fevere1ro de 1998. 

-\ Le1 Comp!emellltar n• 95. de 1998. que ''dispõe sobre a 
<'lul>oração a 1 edaçào a alteração e a consolidação das le1s. conforme 
,,.-r.-rmma , • vm agrafo umco do arngo 59 da Cons111111çào Federal. e 
,·stwbel.-ce normas para a consolidação dos azos normam•os que mellclona ". 
entrou em '1gor no d1a 26 (VInte e se1s 1 de ma1o de !998 

Ponamo as proposições legts!auvas CUJa tramuação amda não 
tenha >Ido L"onclu1da deverão ser adaptadas as novas regras ditadas pela 
mencl<'nada le1 

De acordo com o mc1so I\' de seu art1go 7". "o mesmo assunto não 
pode1·a 5<'1' dlsc1plmado por ma1s de uma le1. exceto quando a sub.seqüente se 
desune ,, • omplememar lct consld.·rada basz,·a ••meu/ando-se a esta por 
renussão r!rpressa" 

Por esse momo. como a matena do proJetO diz respeito à 
concessão de sen•1ços publicas. sua mtrodução no mundo juridic:o deve se dar 
med1ante alteração da Let de Concessões e não mediante uma lei esparsa. como 
pre\ e a propOSIÇãO 

Outras adaptações necessanas são a mclusão de um primeiro 
amgo. mdtcando o objeto da le1 e o respecuvo campo de aplicação, e a exclusio 
da d:íusu!a revo_qatona. com \'Jstas ao atend1memo do que esrabelecem os 
amgos 7" e <l" da Le1 Complementar n" 95, de 1998 

Por todo o exposto. entendemos que a redaçào do projeto deve ser 
adaptada. assummdo a segumte fonn:;: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 40, DE 1997 

D1spõe sobre a obngatoriedade de as 
concess1onánas de serviço público 
estabelecerem ao consumidor e IID 

usuárto datas opcionais para o 
•·enc1mento de seus débitos. 
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O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

An. I o Esta Le1 dispõe sobre a obngatonedade de as 
concessionanas de sen•tço público estabelecerem ao consumidor e ao usuáno 
datas opc1ona1s para o vencimento de seus débitos. 

:\n. 2° O Capitulo lJJ da Le1 n• 8.987. de 13 de le\ere1ro de 1995 
1Le1 de Concessões), passa a vij!orar acrescido do .egumte amgo 

"An. 7°-A As concPsslonárzas de sen·iços publicas. de 
direito público e privado, nos estados e no DIStrllo Federal. ficam 
obrigadas a oferecer ao consumidor e ao usuár1o. de11tro do mes de 
wmcimento. o mínimo de seis datas opc1onau para escolherem os dias de 
vencimento de seus débitos. 

Parágrafo único. As datas indicadas. 110 ãmbito de cada 
•stado. do Distrito Federal, ou de cada reg1iio, deverão ser as mesmas 
para os diferentes t1pas de sen•iço públ1co ojerec1do " 

An. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão, em 

• Pres1dente 

, Relator 
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DOCUMENTO ANEXADO NOS TERMOS DO ART 250. PARÁGRAFO ÚNICO. DO 
REGIMENTO INTERNO 

QF_ SF/ 597 /98 Bras1lia. / f de JUnho de I Q98 

Senhor Senador. 

Dmjo-me a V. Ex• para comunicar-lhe que o ProJeto de Le1 
da Câmara n• 40, de 1997, relatado por V. Ex•. na Comissão de Constituição. 
Justiça e Cidadama, CUJO parecer fm aprovado por aquele órgão no dia ::.1 de 
ma1o ultimo, precisa ser adequado as disposições da Lei Complementar n• 95, 
de 1998, em especial ao disposto no inciso I V do art. 7" ( vmculação a 
legrslação e'ICrsteme sobre o assunto) e no art. 9" I cláusula revog:norra 
mdrcando as drspos1ções revogadas). 

No entendimento desta Presidência. salvo melhor JUIZO. 
com ~ istas ao cumprimento do inc1so IV do an. 7" da mencronada Le1 
Complementar, o referido projeto de le1 trata de matérias relacionadas com o 
C odrgo de Defesa do Consumidor e com a concessão de sen 1ços pubhcos 

Em razão do exposto. remeto a V. Ex". a matena. a fim de 
.:JUe o parecer aprovado pela Comissão de Constituição. Jusuça e C1dadama 
•eJa adequado as no' as regras de redação leg1slauva. cont1das na Le1 
Complementar n• Q5, de 1998. 

Aprove11o o enseJO para renovar a V Ex• os meus protesros 
de consideração e apreço 

I T / ', ·;;; '"-
1/l.· L ...._ • Z""-""'•J 1/U.J.o ·- ) 

Senador Antonio Carlos Magalhães 
Presidente do Senado Federal 
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA SECRET ARlA GERAL DA MEsA 

R~pui.Jl•ca F~dera11va do Bras1l 

Constituição 
-- --·-- ----------------- j~j3j3 __ -------------------------

Art. -18. Cabe ao Congresso N.tctonal. com a sanção do Prcstdcntc da Rcpubhc:t. 
não c"g1da esta para o cspcctlicado nos :ms -19. 51 c 52. d1spor sobre tod:JS :JS 
m:llcrias de compcti:nc.a da U 1fiào. cspcc•:llmcnlc sobre«' · 

I - ststcma lnbutano arrecadação c dJsmbmçào de rendas 

li - plano plunftnual. dJrctn/CS orc;amcm:mas. orçamento :mn:1l. 
operações de crcdno. d" 1da pubhca c cnussõcs de curso forç:1do 

III -li'\aç~o c modtflc:tçào do cfctno d.1s Forças Arm:td:Js. 

IV - planos c progranws nac10n:us. rcg1on:us c sctor1:us de 
dCSCII\ 01\ llllCRlO. 

V - hmncs do tcrntono nac10nal. espaço acrco c m:ummo c bens do 
dom i mo d.1 U m:io. 

VI - mcorporac;ào. subdn 1sào ou dcsmcmbr:uncnJo de :ircas de 
Tcrntonos ou Estados. ou' 1das as rcspccll\ as AssembleiaS Lcg1slatl\ :JS. 

Vll-tr:msfcri:ncla tcmpor:ma da sede do Go\crno Federal. 

VIII - conccss.io de :m fslla. 

IX- orgamzação admmJstrallt":I.JUdlclana. do M11nsténo Público c da 
Dcfcnsor1:1 Púbhca da Umão c dos Tcrntonos c organu.ação Jlldtc•:ina. do 
Mm1sténo Público c da Dcfcnsona Públlc:1 do D1stnto Federal. 

X - cnação. transformação c C'\llnçiio de cargos. empregos c funções 
pubhcas: 

XI - cnação. cstruturaç.'\o c atnbUiçõcs dos Mmtsténos c orgãos da 
admm1stração publica. 

XII - tclccomumcaçõcs c radtodlfus:io. 

XIII- matena fimmcc1ra. camb1al c monctana. mslllu1çõcs financcm" 
c suas operações 

XIV- mocd.1. seus Imutes de cnuss:io c montante da dn tda mob1ll:m.1 
federal 

·················································································································· 
Art. 61. A uuciau~a das le1s complementares e ordmánas cabe a qualquer 
membro ou corrussão da Cãmara dos Deputados, do Senado Federal ali do 
Congresso Naaonal. ao Presidente da República. ao Supremo Tribunal Federal, 
aos Tnbuna1s Superiores. ao Procurador-Geral da República Q: aos cidadãos, 
na forma e nos casos prev~stos nesta Const.nwção. 
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§ 1" São de iniciativa pllivauva do Pres~dcnte da República as leis que: 

1- fixem ou modifiqu~ os efctJ.VOS das Forças Armadas; 

II- disponham sobre 

ai cnação de cargos. funções ou empregos pubhcos na admm1stração 
d1re1a e autarqmca CIIU aumento de sua remuneração: 

N orgamzação admmJstraU\'a e JUdJCJana, matena tnbu1ana e 
orçamem.ma. sen. 1ços púbhcos e pessoal da admmJs!Fação dos 
Tem tono; . 

.-1 serv1dorc, pubhcos da Umão e Terrnonos, seu reg1me Jund•co. 
pro\ 1memo de cargos. estabJhdade e aposentadona de CI\'IS. reforma 
e uansferênc1a de mlli13res para a mail\ 1dade . 

.:iJ orgamzação do Muustério Púbhco e da Defensona Púbhca da Umão. 
bem como normas geraiS para a orgaruzação do Muustcno P~hco 
c da Dcfensona Pública dos Estados. do Distnto Federal e dos 
Temtónos; 

e) cnação. estruturação c atribuições dos Mlmstérios e órgãos da 
adm1mstração púbhca. 

§ 2" A iruC13Uva popular pode ser excrcJ.da pela apresentação à Câmara 
dos Deputados de proJeto de lei subscrito por, no mimmo. um por cento do 
eleitorado naqonal. diStribuído pelo menos por cinco Estados. com não menos 
de uês décimos por cento dos eleitores de cada um deles . 

..... ················································•···································································· 
Art. 175. Incwnbe ao poder pübhco,Da forma da lCJ.. dirctamente ou sob regime 
de concessão ou penrussão. sempre a~ de hc1tação. a prestação de serviços 
púbhcos 

Paragrafo úmco. A lc1 disporá sobre . 

....................................................................................................................... 
II - os dlmtos dos usuàrios; 

························································································································ 

LEGISLAÇÃO CJT ADA, ANEXADA PCLA SECRET AR1A GERAL DA MESA 

···················· ······························-······················"'·················································· 
l C! COMPLCMCll'l<\R ~: ~~- DC :o; !JC fEVI.:RCII!O IJC !998 

OaspU~ sol.Jrc :1 ela.l.Jornc;-ão. a. r~da.çâ.o ..1 alteração c ::1. consolidação 
ci 35 leas. C\lnformc dctcrmana o p3r..1;;:raío unaco do al"LIC:O 59 

da Conslatuação Federal e est-abelece norn1as para a 
consolidação .-tos atos normauvos que mcncaona 

.................................................. _ .....•....•.•.....................•........•.............•.........•.... 
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- Art 7'! O primeiro artigo do texto md1cará o ob)eto da le1 e o respectJ.vo ãm· 
bllo d ~ aplicação, observados os seguintes prlncaplDS 

I - cxcctuadas as codificações, cada lei tratara de um único obJeto, 

11 - a le1 não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não v•nculada 
por ilfimdade, pertsnênc1a ou conexão, 

III -o ãmb1to de aphc::ação da le1 scra .:stabelecado de forma tão espec:Jfica 
qu.lnto o poss1b1hle o conhec::Jment.o técniCO ou cientifico da área respectiva; 

1 V - o mesmo assunto não podera ser disciplinado por JDBIS de uma lea, exce
lo quando a subsequente se destine a complementar le1 considerada bás1ca, VJnculan
do-c;.c il csl:a por remissão expressa. 

···················································•··································································· 
_, Arl 9!- Quando necessária a cláusula de revogação, esta devera JndJcar ex

pressamente as le1s ou dJspos1ções lega1s revogadas 

PARECER N" 413, DE 1998 

Da Conussão de Cons!IIUJção, Jusuça e 
Cidadama, sobre o Projeto de Le1 da Câmara n• 
22. de I 998 cn• 4.570, de I 998, na Casa de 
ongem). que "d1spõe sobre a e~unção dos 
cargos de Censor Federal e sobre o 
enquadramento de seus aturus ocupantes e dá 
outras prov1dências". 

RELATOR Senador BENI \'ERAS 

I. RELA TÓRIO 

Chega ao exame desta Casa o ProJeto de Le1 da Câmara n• :!2, de I 998 

1n·' -1 ~"'0. de JQ<lS. na Cãmara dos Depurados I. que "Jrspri<! wbre a crrmção da. 

~ .11 e11\ ,/c ( .. 17\111" TL·Jera/ c.. \O/lrc r> cnquudramc?lllO Je 'eU\ alUO I(; OCU{'QilT .'S e 

Llc.J o~u1 l"tl\ proHJC:JlLit.l\ •• 
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·\ proposu;ão, a prO\ ada na forma de subsutunvo e ongmahnente de 

~ut<,na do 1lustre Deputado BENEDITO DOI\11NGOS. f01 anexada. quando de 

-u~ trmmt~çàc' na C'ãmara dos Depurados c' Pro1eto de Le1 n° .t 604, de 1998. 

ongmano do Poder Execull\ o no mesmo sentido 

A proposta detc:;nmna a extmçào dos cargos de Censor Federal e o 

enquadramento de seus atua1s ocupantes em cargos de Pento Cnmmal Federal e 

de Delegado de Pohc1a Federal. e'llgldo neste ultimo caso. o diploma de 
Bacharel cm D1re1to e, sempre, observada a respectiva classe, após conclusão de 

curso especifico orgamzado pelo Depanamenro de Políc1a Federal do Muusténo 

da Jusnça 

Estende. amda. a propos1ção, as suas d!.spos•ções aos serv~dores 

aposentados em cargos de Censor Federal. bem como aos beneficiários 

mst1tu1dores de pensão que ocupavam o mesmo cargo 

O projeto de le1 em tela regulamenta o d1sposto no art 23 do Ato das 

D•spos1ções Const1tuc10nms TlliiiSJtorias - ADCT, que pre\'ê o aproveitamento 

dos serv~dores ocupantes do cargo de Censor Federal em outros cargos, em razão 

da extmção da aUVIdade de censura pela Carta de 1988 

Apro,·ada na Câmara dos Deputados. vem a propos1ção à re\llsão desta 

Câmara Alta, onde não recebeu emendas no prazo regunental 

E o relatono 

II. VOTO DO RELATOR 

lmc•almente. vale registrar que eVIdenc•a-se a penmênc12 e a 

necess1dade da proposição. amda que tard1a. uma vez que estão completando dez 
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anos da detennmaçào consntuc10nal de a pro' e !lamento dos censores Destaque

se. mclusl\ e. que a matena chegou a ser alçada ao S11premo Tnbunal Federal, na 

<\çào Dtreta de lnconSIIIUCIOnahdade - ADln n° 889, aJUIZada pelo Procurador

Geral da Republica, relatada pelo emmente Mtmstro MARCO AURÉLIO, CUJO 

acordào reafirma expressameme. a omtssão do Poder Executivo no 

encarnmharnento de projeto regulamentando o aproveitamento dos Censores 

Federats e determma seJa dada ctênc1a do fato ao ExcelentiSSimo Senhor 

Pres1dente da Republica, "a fim de que seJam adoradas as provldinc1as 

uece~'ár1as" 

Ass1m. trata-se de matena que esta a eXtgrr equaciOnamento urgente, 

em nome. de um lado, do mteresse púbhco, uma vez que se tmpõe o adequado 

aprovettamento de um grupo de competentes sei'VIdores públicos em relevantes 

allvrdades onde há, mclus1ve, falta de pessoal, e, de outro, dos dire1tos dos 

propnos ser\~dores. que se encontram em s1tuaçào provisona há tantos anos 

Regtstre-se, tambem. que, conforme esclarecem os Senhores Ministros 

de Estado da Admm1straçào Federal e·Reforma do Fstado e da Jusnça, na 

expos1çào de motivos que acompanha o PL n• 4 604, de 1998, o enquadramento 

em questão não provocara aumento de despesa, uma vez que são tdênncas as 

estruturas remuneratonas dos cargos que compõem a Carre1ra de Pohctal Federal, 

da qual faz pane o cargo de Censor Federal 

Com relação a consllluc1onahdade fonnal, não vemos qualquer 

problema. uma "ez que. amda que a matena seJa de 1ntC1at1va pnvauva do 

Presidente da Repubhca. e~,., do an 61. § 1•. II, "a" e "c", da Le1 Mmor, e a 

propos1ção ongmanamente de autona de parlmnentar, o substitUtiVO aprovado, 

praticamente. repete o ProJeto de Le1 n• 4 604, de 1998, do Poder ExecutiVO, que 

tratmtou apensado ao PL n° .t 570. de 1998 

17 
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l)u:;.mo .1 ~onsmucJClnahdade maten:;.l .:om rcbçan JO m~tlluto do 

apn" e1tament" pre' tSif• n~ prüpostção l~'llalmente. não h:;. <J":~Iqu<'r 'tCtcl 

Apesar do fato de o Supremo Tnbunal Federal. cm d1\ersos e 

re1terados JUlgados, ,,r declarando a 1mposstb1hdade de mvesndura em cargo 

pubhco pelo Citado mst1tuto por ser ele mcompaU\el com o concurso pubhco. 

trata-se. aqu1. de aprovettamemo determmado pelo consnrumte ong:mano. o que 

afasta o lmpedtmento Sobre a matena. mclus1ve. marufestou-se o relator da 

Citada ADln n• 889 em seu voto D1scutmdo a questão. afirma o M1rustro 

MARCO AURÉLIO que ""ü prôpna ('arca medlanlt? r> puragruTCI úmco do arr 

:!3 Ju Ato Ju< Dlsp .. ,tçõe> Con</1/ucwnut.' Trun<llortu< <".tcer•cwnult=ou a 

neL"t:<.<Jdade Ju concuno púh/Jco para <lmpit?< aprowrr,1memo do< an<ores 

fed.?ral< que S<' encomrawm em exerdcw"" 

A propos1ção. tg:ualmeme. não contem qualquer \1Cio nos aspectos de 

sua JUndlctdade e técmca leg~slauva 

Asstm sendo. opmamos pela aprovação do ProJeto de Lt't da Càmara 

n · ~:! de I 9%. conforme apro\ ado na Cãmara dos Deputados 

--·------~-..... -

~ollh I 

í ~-

r:-an~- . -
.. ~ ... ' .. _j 

_, 
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LEGISU.ÇÃO CITADA. ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA-

República Federat1va do Brasil 

Constituição 
__________________________ j~~~---------------------------
An. 61. A m1c1aUva das le1s complementares e ordmanas cabe a qualquer 
membro ou comissão da Cãmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nac1onal, ao Pres1denle da República, ao Supremo Tnbunal Federal, 
aos T ribuna1s Supen_pres. ·ao Procurador-Geral da República c aos cidadãos, 
na forma e pos casos previstos nesta Constituição 

§ 1° São de miciauva privauva do Presidente da República as leis que 

ooooooooooooooo••••uooooooooooooooooOOooooooo•ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooOooooooooooooOOO 

U- disponham sobre: 

a) criação de cargos, fimçi5es ou empregos públicos na admimstração 
chreta e au!árqwca ou aumento de sua remlll1Cl1lÇio; 

··············································································································· 
c) SCM;doreo; públicos ela UDilo c Territórios, seu regime jurídico, 

provunenlo de augos, estabilidade c aposentadoria de a vis, reforma 
c transfcréncia de militares para a ioativicladc; 

Aro DAS DrsposrçõES CoNSTITUCIONAIS TRANSITóRIAs 

··········-··································································· .................................... . 

Art. 2J_ Ale que se edite a regulamentação do an_ 11, XVI, da Consutu1çãp, 
os alUais ocupantes do cargo de censor federal conunuarão exercendo funçi5es 
com estc compativeis, no Departamento de Polícia Federal, observadas as 
Wsp051ÇÕCS COnSIIIUCIOnaiS 

PQJ'Qgrajo imiro_ A tç1 referida disporá sobre o aprove1tamcn10 dos censores 
feder:us, nos 1ennos deste artigo_ 

............................................................................................................ 
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PARECER No 414, DE 1998 

I. Relatório 

D12 ,-L.,\liS."i.-tO ~">E ., -;._ç(' -L;r EC'0\0\/JCOS 1obre a 
Emenda ,, 1-Pie.n ao P"'1e.·tco • o:" Rt:Joluçào n" J"" Je /9911 
que uuto,.,::.:J •) E:;tl.l.:ZO ,z.: R.m.:JUma ol contratar operação ck 
rrllnonc/am(•nh, Je a11 uias ..lo E'stodo e.YJttsrtbstillrCiadtz no 
contrato Je e.·ontlSSilc> .J.nunçdo .:01150/tdat;ão r 
re}lnanCIOnt~nto de dnlllOl .:.ttebraoo com o L'ntão em 1:! tk 
lt!\'el't!'lrt.' lle. 99\ cvm fiQSe. n-. rororoC'O/u ue. acordo fimrodo 
entre .: l. mi$~.-. t" o Gu' e.•rno tJo Est30V dt: Rond6mo no ombllo 
Jo Pro'?rama de ..J~"' ,, Rt>r<iii"UIUIYifiio t' OD .AJIISlr F1scal 
dos E.sta.:zos nu 'arur tf:IIOI de. .:cnro t! auarema e sers mrlhdes 
no\'f!Ct:ni.JS c- c1nque.nta m11 • l!nto e. um rrms t!' nowmta 
c:.entm·cH 

RELATOR: Senador Carlos Bezerra 

O nobre Senador Ernandes .-\morin apresentou a Emenda n• 1-
Pien ao ProJeto de Resolução n• .fi. de I uos. ~ue :IU!onza o Estado de 
Rondõma a contratar operação de refinanciamento de di' 1das daquele Estado 
no ãmb110 do Programa de -\po10 a Reesrrururação ~ ao .-\Juste F 1scal dos 
Estados 

Tal rerinanc1amento. no 'alar total de RS 1-'t~ ':150 101.90 (cento e 
quarenta e se1s ltUihões. novecentos e Cinquenta IIUL ..:ento e wn rems e 
noventa centavos 1 e dmd1do em duas parcelas. refere-se apenas a d1vtdas 
conrra1das mediante operações de antecipação de recenas orçamentanas. as 
chamadas operações ARO 

A pnme1ra parcela. no 'alor de RS 7~ -'88 -'t> I 8-' (setenta e dms 
mJihões. quatrocentos e onenta e ono m1l. quatrocentos e sessenta e wn rems e 
onenta e quatro centavos 1. corresponde ao saldo devedor dos emprestunos 
Junto a Ca1xa EconomJca FederaL Ja concedidos ao amparo do Programa de 
Apo1o a Reestruturação e ao AJUSte F1scal dos Estados 

-\ se~da parcela. no 'alor de R$ -1 -'b ~ 000 35 1 setenta e wn 
m1lhões. quatrocentos e sessenta e sete trul rea1s e rnnta e c1nco centavos 1. e 
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relall\ 3 aos .:ontratos ::>aSSt\ ets de enquadrarnenw na Resolução CMN 
n" 2 366 07 

Fot deduztda. amda a parcela de RS ~ao~ 630 -I ldms nulhões. 
novecentos e nO\ enta e quatro nu L setscenros e mnra e nm e reats e setenta e 
wn centavos 1. correspondente ao substdiO concedtdo pela L ru:io ao Estado. 
nos tennos do § ~·do art 3" da Let 11° o 49o. de I oo-

A emenda em tela nsa dedUZir do saldo devedor do 
refinam:tamenro o valor correspondente a totalidade dos emprestunos haVIdos 
com msnrutções ofictais de credno no mercado mterbancano pelo Banco do 
Estado de Rondõrua- BERON. enquanto este estava sob o Regune Espectai de 
Adnumstraçào Temporana. do Banco Central do Brasil 

E o relatem) 

2. Voto 

Os empresumos de que trata a emenda em questão não são objeto 
do ProJeto de Resolução n' -17. !90S. que tem por escopo ap.:nas oper3ções 
ARO. mas da Resolução n• 27. de IQ98. nonna legal que trata do 
refinanctamento das dh1das do BERON 

-\ssun. marufesw-me contranamenre a a pro\ ac:io da Emenda n• 1-

Plen 
r u .;. ., c IJI. .. I 

",-
Sala das-bc:ssõcs. em 

. Prestdente 

41 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÕMICOS 

EMENDA N • 01 DE PLENARIO OFERECI C;.. "J PRS N • 47 , DE 
1998 

ASSINARAM O PARECER EM 30 DE .!UNf':l DE 1998, OS 
SENHORES SENADORES 

01· PEDRO PIVA. PRESIDENTE 
02 ·CARLOS BEZERRA. RELATOR 

03 • EDUARDO SUPLICY 
04 • OJALMA BESSA 
05 ·JOSE FOGAÇA 
06 • ZANETE CARDINAL 
07 · BELLO PARGA 

01: ~ERSON CAMA TA 
09 ·JOÃO ROCHA 
10 • CASILDO MALDANER 
11 - ROMERO JUCA 
12. NEY SUASSUNA 
13 • PEDRO SIMON 
14 ·JONAS PINHEIRO 
JS· t.EONEL PAIVA 

Jl'NHO 19'18 

Da COMISSÃO DE ASSL 'NTOS ECONÓMICOS. sobre o 
Ojicro 'S"" n ' 4 7. de 1 ;;98 do Presrdenre do BlmcD 
Cenrral que encamrnha ao Senado Federal, solu:iltiÇàD 
da Pre(euura da c •dad~ do Rro de Janerro, pDra que 
possa emmr Leu·as rinance1ras do Tesouro do Município 
da Rro de Janerro - LFTM-R/0. cuJos recunos seriio 
dest1.ruuios ao g1ro d.:z .:. 1 .da. mobtlrána ve,nci11Bl no 2• 
semesrre de /99 ~ 

RELATOR: Senador LEVY DIAS 

I - RELA TÓRIO 

O Senhor Prestdente do Banco Centrnl do Brastl dirigiu a essa 
Casa o Oficro "S" n• 4 7, de 1998, encamrnhando sohcrtaÇão da Prefeitura ela 
Cidade do Rro de Janerro. para que o Senado Federal autonze a emi•slo de 
Letras Financerras do Tesouro do Mumcípro do Rio de Janetro - LFTM-RIO, 
cujos recursos serão destinados ao gll'O da dívida mobilíária do muuicipio 
vencível no 2" semestre de 1998. 
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A operação em tela apresenta as seguintes caractensncas: 

a) quantidade. a ser defimda na data de resgate _dos títulos a serem 
subsnruidos. medtante aplicação da Emendá C(msntucJOnal n• 03, 
deduztda a parcela a ser defimda pelo 'ienado Federal. 

b) modalidade: nommativa-transferivel.' 

cl rendimemo: tgual ao das Letras Fmancerras do Tesouro- LFT. 
erradas pelo Decreto-Ler n• :!.376. de 25 II t-
d) pra:o ate 5 ( cmco 1 anos. 

e) ''alor nominal. R$ 1.00 {SELIC), 
RS 1.000.00 rCETIPl 

f) características dos títulos a serem subsmuidos· 

SELIC 
TITULO VENCIMENTO QUANTIDADE 
681-158 01.07.1998 15.176.865 
681-161 01.09.1998 11 sn.o3s 
681458 01.10.1998 15.204 787 

CETIP 
TITULO VENCIMENTO QUANTE:' -'.DE 
N 01.07 1998 I I <:f\5 

N 01.08.1998 ]_ -~0 
N 01.09.1998 12.747 
N 01.10.1998 ! 3.175 
N 01.11.1998 13.583 

g) Pre,·isão de colocação e vencimento dos títulos a serem 
emitidos: 

SELIC 
COLOCAÇÃO 

01.07.1998 
01.09.1998 
01.10.1998 

VENCIMENTO 
01.07.2003 
01.09.2002 
01.10.2003 

TIT1JLO 
681826 
681461 
681826 

DATA-BASE 
01.07.1998 
01.09.1998 
01.10.1998 
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ans. 29 e 212 da Constituição Federal, ~ como C!'erceu plenamente a sua 
competência tributária . Relativamente às~esas conjentes com pessoal, anvo 
e mau' o. no mesmo exerCICIO, cC1'11fica esse tnbunal o cumpnmento do limite 
max1mo estabelecido pela Le1 Complementar n• 82, de 1995: 

d) Não constam dos documentos enVIados ao Senado Federal, os 
exigidos pela Resolução n• 117, de 1997.pessa forma, não são certificadas as 
mformações referentes às privatizações no Município. Entretanto, vale ressaltar 
que o Supremo Tribulllll Federal, por votação unânime, em 11.12.97, deferiu o 
ped1do de medida cautelar, impetmda pelo Estado da Paraíba, para suspender, 
com eficácia ex nunc, até decisão final da ação, a execução e aplicabilidade dos 
mctsos X e XI do an. 13 da Resolução 69/95, na red•ção que lhe foi dada pela 
Resolução n"ll7, de 21.11.97. (ADINn"l728-8). 

e) com base no critério estabelecido no an. 27 de Resolução n• 
69/95, a Cidade do Rio de Janeiro possui margem de resgate (8,60%), sendo 
sugerido o percentual de 91,40% para mlagem de sua dívida mobiliária vencível 
no 2• semestre de 1998. 

É o relatório. 

II-VOTO 

Conforme se depreende das informações constantes no relalÓrio, a 
operação de crédito ple.zteado peJa Cidade do Rio de Janeiro implicará 
descumpnmento do limite de endividamento previsto no inciso I do an. 4• da 
Resolução n• 69/95, do Senado Federal. Ou seja, o montante das openiÇÕes de 
crédtto conaatadas e a contratar, DO presente exercic10, ultrapassam o valor de 
27% da Rece.zta LíqUida Real do MUDicípio. 

É de se ressaltar, entretanto, ue o montante do retiuanciamento 
pretendido não 1mplicará a elevação sua "da fimdada, uma vez que seu 
valor já vtnha sendo computado ~~feito dos limites de endividamento. 
Assim, com essa rolagem de di mobiliá.rlar não haverá elevaçio no 
endtvidamento global do Município. / 

Por seu turno. a Emenda ConstituciOnal n• 3, de 1993, em seu 
amgo 5". assegura a em1ssão de títulos púbhcos pelos Estados e Mumcípios. 
quando desunada ao refinanctamento_jle seu pnnc1pal devtdamente atualizado, o 

"""Que corresponde ao pretendido pelo Mumcípio do Rio de Janetro .• 



JUNHO 1998 ANAIS 00 SENADO ~EOERAL 

CETIP 
COLOCAÇÃO VENCIMENTO 1ÍTULO DATA-BASE 

01.07.1998 01.08.2002 N 01.07.1998 
03.08.1998 01.10.2002 N 03.08.1998 
01.09 1998 01.11.2002 N 01.09.1998 
01.101998 01.02.::!003 N 01.10.1998 
03 II 1998 01 02 ::!003 N 03.11.1998 

hlformo de coloCilçiio· atraves de ofertas públicas; nos tennos da 
Resolução n• 565, de 20.09.7?, do Banco Central: 

i) lllltori:llçiiO legislotiVIl: Lei n• 1.373, de 26.01.89 e Decreto n• 
8.355. de 26.01.89. 

Cumpre ressaltar que. conforme informações do Banco Cenual do 
Brasil, a rolagem pretendida pelo município niio incllli tltiiiOS emiliMis fHUW 
pagamentos de preclltórios jllllicüzis. 

O pleito encontra-se insttuído nos termos dos ans. 13 e 16 da 
Resolução n• 69. de 1995, do Senado Federal, que dispõe sobre limites globais e 
cond1ções para as operações de crédito interno e externo dos Estados, do 
Distnto Federal. dos Mun1cipios e suas· autarquias, nos quais se inclui o. 
lançamento de títulos de dívida mobiliária. 

O Parecer do Banco Central do Brasil DEDIP/DIARE-981541 faz 
as segumtes observações ao pleito sob exame: 

a) o exame da Situação de endtvidamento do mumcípio à luz dos 
parãmetros estabelectdos pela Resolução n• 69/95, Já referida. demonstta que a 
operação pleiteada não se enquadra no limite estabelecido no art" 4", iaciso I, 
daquela norma. 

b) o Município do Rio de Janeiro encontra-se adimplente junto às 
instituições mtegrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme informações 
do Cadastro da Divida Pública- CADIP; 

c) de acordo com a certidão do Tribunal de Contas do Município, a 
Cidade do Rio de Janeiro, no exercício de· 1996, cumpriu o estabelecido nos 

45 
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A regulamentação do oonc:e1to de "pnncipal atuah.zado" é feita peJa 
Resolução n• 69/95 em seu anigo 16, parágrafo sétimo que define, ademais, 
que compete ao Senado Federal estipular o percentual de refinanciamento 
adequado às condições propnas de cada solicitante. Assim sendo. no sentido de 
manter os principzos que vem norteando as deczsões desta Comissão de 
Assuntos Econõmicos, em relação a matérias szmzlares, e com base na avaliação 
da Situação conjuntural que ora se apresenta. conszdero adequada a·roJagem de 
parcela equzvalente a 98,00 % da dívida mobih.ána vencivel no 2" semestre de 
1998. 

Igualmente, com vistas ao perfeito conheczmento desta Casa sobre 
as condições de negoczação dos títulos a serem emitidos, e a exemplo do que foi 
determinado para ouaas autorizações da espécie, conszdero adequado in~luir os 
§§ I" e 2" do art. 2" e o an. 3", no Projeto de Resolução ora submetido à 
apreciação dos ilustres pares. 

Concluindo, sou de par-ecer r:: ·orável ao atendimento do pleito do 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, nos termos do segumte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 68, DE 1998 

_..lllonm o Mun•c1.p1o do R;o de Janeii'O a em111r • 

..,.,.... ds o.fontJS p11blictJS. LeiTDS Fi111111cez1YU do 
r...,., do Munrcrpro do Rio de Janerro - LFTM
R/0, destilultula-se os f'l!t:llr.ros ao gzm u rwz 
t/illidl;r mobiliárur wnciwl no 2" semestre de 1998 

,r-
I 

O SENADO FEDERAL resolve: , \ 

Art. I" E o Mumcíp1o do Rio de Jane1ro autonzado. nos termos da 
Resolução n• 69. de 1995. a emmr Letras Financeuas do Tesouro do Mumcíp1o 
do R1o de Jane1ro - LFfM-RIO, cuJgs recursos serão destmados ao g1ro de sua 
dív1da mobzlíáría venczvel no 2" semestre de 1998 

Art- 2" A em1ssão deverá ser realizada nas segumtes condzções: 
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I) quantidiJü: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem 
substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional n• 03, 
deduzida parcela de dois por cento; 

10 moda.Udqt/-t: nomtnatlva-transferivel: 

1m rtt11dimento: igual ao das Letras Financetras do Tesouro -
LFT, criadas pelo Decreto-Lei n• 2.376. de 25.11.87; 

IV) prt1:11: 5 (cinco) anos: 

V) Wllor nt~~~~inlll: RS 1,00 (SELIC); 
RS 1.000,00 (CETIP) 

VI) Ctll"tlctei'ÍSIÜ:IIS dos títulos 11 senm substituídos: 

SELIC 
TinJLO 
681458 
681461 
681458 

CETIP 
rtnn.o 
N 
N 
N 
N 
N 

VENCIMENTO 
01.07.1998 
01.09.1998 
01.10.19?8 

VENCIMENTO 
01.07.1998 
01.08.1998 
01.09.195181 
01.10.19~ 
01.11 1998 

QUANTIDADE 
15.176.865 
17.572.038 
15.204.787 

QUANTIDADE 
11.805 
12.280 
12.747 
13.175 
13 583 

VIO Previsão de coloea~o e vencimento dos títulos a serem 
• 

emitidos: 

47 
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SE LIC 
COLOCAÇÃO VENCIMENTO TITULO DATA-BASE 

01.07.1998 01 07.2003 681826 01.07.1998 
01.09.1998 01.09.2002 681461 01.09.1998 
01.10.1998 01.10.2003 681826 o 1.1 0.191}8 

CETIP 
COLOCAÇÃO VENCIMENTO TÍTULO DATA-BASE 

01.07.1998 01.08.2002 N 01.07.1998 
03.08.1998 01.10.2002 N 03.08.1998 
01.09.1998 01.11.2002 N 01.09.1998 
01.10.1998 01.02.2003 N 01.10.1998 
03.11.1998 01.02.2003 N 03.11.1998 

VIII) forma de co/OCIIÇiiD: através de ofertaS públicas, nos termos 
da Resolução n• 565, de 20.09. 79, do Banco Central; 

IX) lllltori"UIÇiio legi!lllltiw: Let n• 1.373, de 26.01.89 e Decreto n• 
8.355. de 26.01.89. 

§ I" A publicação do anúncto do leilão para oferta dos tirulos 
refendes neste antgo será feita com antecedência mínima de três dias de sua 
realização. 

§ 2" A Prefeirura da Cidade do Rio de Janetro encaminhara ao 
Senado Federal. para exame na Comissão de Assunros Econõmidos. toda a 
documentação referente à oferta dos tíiUios emitidos ao ~Pro desta 
Resolução. bem como a cadeia de enussões desde a origem da dívic'Ql: 

Art. 3" O Banco Central encammhara ao Senado Federal, até o 
dectmo dta de cada mês. para eKame da Comtssão de Assuntos Econõmicos. 
todos os regtstros de compra e venda. em todas modalidades. dos tirulos 

"'l:llll!ldos com base nesta Resolução, ~feruados no mês antenor, até a efetivação 
da venda definitiva. 

Art. 4" O prazo tlllÍXimo para o exerctcio da presente auronzação é 
de duzentos e setenta dias contados a pan1r da sua publicação. 
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An. s• Esta Res.:· ucão entra em v1gor na data de sua publicação 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÕMICOS 

OFS N • 47 DE 1998 

ASSINARAM O PARECER EM 30 
SENHORES SENADORES 

DE JUNHO DE 1998, OS 

01· PEDRO PIVA, PRESIDENTE 
02- LEVY DIAS. RELATOR 

03 - ROMERO JUCt. 
04 - DJALMA BESSA 
OS • BELLO PARGA 
06- JOSÉ FOGAC4. 

07 • ZANETE CARDINAL 
08 • EDUARDO SUPLICY 
09- GERSON CAMA TA 
1 O - JOÃO ROCHA 
11 - EDUARDO SUPLICY 
12- PEDRO SIMON 
13- NEY SUASSUNA 
14 - CASILDO MALDANER 
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PARECER No 416, DE 1998 

DA COMISS.-iO DE ASSCJSTOS ECONÓMICOS 
sobre o Olicto )' 11' 050 . .k /998 do Presukme 
do Banco c'mrral ~ncammhando .:w Senado 
Federo/ o cmtrrato de abertura J~ cnduo firmado 
entre a Umão. o Estado do Rw (jf'QIIIi.J do Sul. o 
Banco do Estado J.:> Zlw <]f'Qirde do Sul S A -
BANRJSI.'L ~ a c~IJCa E.OIIOm/ca Estadual,;, Rto 
Gronae Jo Sul - Sl.'LCAIXA 110 Jmbuo do 
Programa .:k Apolo .z RdstnJtlltU<'do " ao .jJ«Sif! 

F1scal de Es1aaas 110 •"Olor <k ate RS 
1.98-500 000 00 rum C'tihàu 110\'t!Ce,os ~ uuenta e 
21e mtlhões e qumhen1os nu/ l'eatsJ 

RELATOR Senador FRANCELINO PEREIRA 

I - RELA TÓRIO 

O Presidente do Banc;:o Central enc:urunha ao Senado Federal. por 
mtenned10 do Ofic1o ··s" n• 050, de 1998. o contraio de abertura de credito 
finnado. em 31 de março do com:nte entre a Uruao. o Estado do R10 Grande do 
Sul. o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A - BANRISUL e a Cmxa 
Econõllllca Estadual do Rio Grande do Sul -uLC\.IXA. no âmbito do 
Programa de Apolo a ReesD'lltura9ào e ao ;1.ste :-·~ .· •• -..: Esrados, no \'alor de 
ale RS! 987 500 000,00 (um bilhão. r:oveccm ·• ~ ull~n:a e sete milhões e 
qumhentos Illll rems) 

Os recursos onundos d.:ssa "per::(.a. · .• ~ l•to desnnam-se a 
fiDanc1ar o saneameruo das msntwções ac1r.1a rerer.-j:.:c . .:~ "'loao a 'tabll1zar a 
redução da presença do setor pubhco estadual nd .:t!VIQ.iue cinance1r:1 banca..a. 
consoante os mecarusmos estabelecidos pela Med.a~ P=.::v.,on:J. n' I bl::!-21. de 5 
de março de f908 é em coruomudadc .:uiT. .lo 3U{C•'1.: ... '· •• •nceCIO::IS pelas LeiS 
EstaduaiS n··~ I O 9~0 de 03 de 1:merro de I 'ly- J .. '"' · ·J~ ~- ue ma1o de J•197 ~ 

II 105. de~:: de 13.IICtro de I 098 
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De .1cordo com as Ulfcrmaiões .:onstames no parecer do Banco 

Central do Brasil. a aberrura de cred.tto ao Estado de Rio Grande do Sul tera as 
seguintes caractenst1cas financerras 

a) lalor Jo Credao .:1 ser !1berado pela Umão :ne RS 
I 987 500 000,00 (um bilhão_ novecentos e onenta e sete 
mllhões e qwnhentos nu! re:us 1. sendo que os recursos serão 
unbzados exclusi'a e obngatonameme da s~;,'Umte forma 

l) ate RS 562.500 000,00 1 qutnhemos e sessema e dms nuUtões e 
qwnhentos mil rcms l, para sane:unento e modernização 
tecnclógtca do BANRISUL devendo atender as sP-gumtes 
lina.hdades 

até RS 36 i 500 000.00 1 trezentos e sessenta e sete nulhões e 
qwnhentos nul rems 1 desnnados a constituição de provrsão para 
perdas em operações de cred.tto. 

- ate RS 56 000 000.00 1 cmauenta e sers ITUlhões de rearsl 
destmados a cons!ltulçào de pr0\1Sào para perdas em outros 
anvos. 

- ate RS :;o 000 000.00 t mnta ITIIihões de rears 1 desnnados a barxa 
parcral de crednos mbutanos. 

- ate RS 29 000 000.00 1 \'Ulte e nove mtUtões de rtms 1 destmados a 
bmxa parcial de :mvos d.Ifendos. 

- ate RS 5G 000 000.00 1 crnquema ITIIUtões de reats 1 desunados a 
consnnução de pro,1são para connngencias trabalhtstas. e. 

ate R$ .~o OGO 000 00 1 trmta ITUihões de reais l desnnaaos a 
mvestunenros em mtormauca 

Obs O BA.NRJSL:t. ,e comoromete a comptemenrar a pro' tsao para 
perdas em operações de credno em RS ,.,2 500 000.00 1 sessenta e dms ITUlhões e 
qutnhentos nul reatsJ, totaliZ3Ildo~R$ -no 000 UOO 00 tquatr~centos e tnnta 
nulhões de reats 1. no momento em que o Estado assunur a dl\1da do refendo 
Banco Junto ao Banco Nactonal de DesenvolVIffiento Econõnuco e Soctal -
BNDES ou capnabzar o mesmo em tgual valor 

<I 
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II) ate RS I 425.000 000,00 1 um bilhão e quatrocentos e vmte e 
cmco trulhões de re815), para a tranSformação da SULCAIXA em 
agênc1a de fomento, devem atender as segumtes rinal1dades 

- até RS I 047 000 000,00 (um b11hão e quarenta e sete trullJões de 
remsl destmados a qwtação da carteua unob1hana e FCVS da 
SULCAD~A. 

- até RS 278.000.000,00 (duzentos e setenta e oito milhões de rea1sl 
destmados a cobertura de de.ficzenc1a pammor.Jal da SULCA1XA. 
e, 

- ate RS 100 000 000,00 (cem trulhões de rea1s 1 desnnados a 
capitalização da agêucl3 ae fomento 

Obs Os valores cttados nos 1tens 1 e li serão aruahzados pela 
vanação da ta"ta SELIC dwulgada pelo Banco Cenrral do Brasil. de O I O I 98 ale 
a data das liberações previstas na Cláusula Quana do Contrato 

b)jorma de ilberoçãa dos recursos 

- as liberações dos recursos serão real~zadas pela Secretana do 
TesoW"O nac1onal - STN, em consonànc1a com o art 10 da 
Medida Provtsófl3 n• 1.612-21/98. e. 

- a hberação de recursos para capitalização da agénc1a de fomento 
fica condiciOnada a comprovação da regular .:onst1tu1ção da 
refenda agênc1a e a obtenção das autonzações necessanas ao seu 
funczonamento 

,: 11, wmu ..1 ... ;a'gamenco 

- as parcelas dos recursos hberados serão lllcornoradas na parcela 
1P) defiruaa no Contr.llo de Re.financ1amenw n:1s mesmas datas em 
'r"' ocorrerem as liberações. regendo-se pelas cond1ções daquele 
lnsuumento. 

ocorrendo a lupotese pre~~sta no ~ ~·. do an 5" da Med1da 
Pro\1sona n• 1 612-21/98. o saldo devedor mcorporado. 
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de\1dameme atual!zado. sera apanado do saldo devedor de ( P) do 
c,,nrrato de Refinanciamento e amomzado com base na Tabela 
Pnce. sem a obser\ànCia do iliillie ma.xuno de compromeumento 
da RLR . .1 que se refere aquele !nsrrumento 

Vale: notar que esse ap01o financerro esta contemplado no 
compronusso assWllldo pela Uruão Junto ao estado. nos termos do Conttato de 
Confissão. Promessa de Assunção, C onsolidaçào e Refinanciamento de Dív1das 
celebrado enrre a Uru:io e o Esrarlo do RJo Grande do Sul. firmado em 15 de abnl 
de 1 Q98 Desse modo. lan!o o presente conrrato de aberrura de credito, em sua 
clausula quana. paragrafo pnrne=, quanto o conttato de Refinanciamento. em 
sua clausula ngesuna. estipulam a mcorporação da presente operação de credito 
ao montante das d1'1das ob)eto daquele refinanciamento peia Umào 

Coniorme detemuna a Resolução n• 1~. de I Q97 o Conttalo de 
Refinanciamento das D1\1das do Estado pela Umão tambem esta sendo 
submetido a aprec1aç:io do Senado Federal 

Como mencionado, a preser.te operação de credno msere-se no 
Programa de Apo1o a Rees!I1lturação e ao AJuste F1scal de Estados, levado a 
efeito pela Uruão. c: enquanto tal esta subordmada as Resoluções n' 70. de 1995, 
e n• 1 ~- de 1997. do Senado Federal 

EXIgem c:ssas resoluções que os estados obser\ em os se!,'lltntes 
dJsposltl\OS da Resolução n• 69. de 199~. uo Senado Federal. como condições 
pre\135 a comrataç:io do financiamento 

I r auton::aç:io legislam a para a reaüzaça<l do linancramemo. 

~) -.:en1dóc:, ne~:ltl\aS je uun:tcã~..." ·le 'nburos teder:us e de 
re>;ul.lllu.ldc: <.~e srruaç:io Jo FGTS c: .leciarac:JO ae aaunmencra rumo ao Sistema 
Ftn:mce1ro ~-.lactonal ~aos cred . .xes 1ntemos 

31 compro,açào de cumpnmemo do aisposw nos anrf!OS ~i e 212 da _ 
Consuruu;:ão Federal. e na Le1 Complementar n• 82. de 1995. assun como do 
pleno exercicm da competénc1a mbutana contenda pela Consutu1ção Federal 

Nos termos do an. 1" da Resolução n• -o/95. as ope·ações de 
credno realizadas ao amparo daquele programa enconrram-se dispensadas do 
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cumprunento de uma sene de eXJgênctas e condições da Resolução 69/9:5, 
inclusive dos lumtes de endivuiamento acuna menciOnados. AssliD, a reahzaçio 
desta operação de crechto eucontta-se chspensada do cumpnmemo de uma sene 
de exigênCiaS e conchções esnpuiadas pela Resolução n• 69. de 1995. do Senado 
Federal, notadamente do cumpnmento dos lumtes de endiVIdameuto prev1stos em 
seu art. 4", mctsos I e D Nesse seubdo, o montante e o sei"VIço das operações de 
crédito realiZadas ao amparo do Programa de Ap01o a Reesrrururaçào e ao Ajuste 
Fiscal dos Estados não serão computados. no exerctcto fmancctro cm que forem 
celebrados, nos linntes de endiVIdamento refendes 

Entretanto. as operações de credito. cm geral. não estão chspensadas 
da obscrvãncta do li."'lltc dcfimdo no caput do art 3". da Resolução n"69/95, 
II#!Tbis. 

"'Art 3" As operações de cred11o reail=adaf pelo• C.tado\ Dt.~trlltl 

Federal, pelos Munlt:iptos e por sua respecm·a• <Jilla1"tflllOS. em 11m 
uerc:icto. não poderão exceder ao montante elas despesas úe cap11al 
fa:adas na Le1 Orçamentaria Anual correspondente ressalvados as 

011tonzados ml!dtante créditos suplementare• "" espectaiS com 
jinaltdade prec:sa. aprovada pelo Poder Legulaum. por ma/Urta 
absoluta. observado o disposto nessa resol11ção 

Relativamente a esse lumte de enchVldamcnto. confonne apuração 
connda naquele parecer do Banco Central do Brastl. a operação ~lclteada não se 
e~~quadra no linute acuna. Porem, o Poder Lcg~slauvo do Estado autonzou o 
Poder Execunvo a abnr os crechtos adicJOI18lS no Orçamento Anual. necessános à 
operação. confonnc art 26 da cttada Lct Estadual n° I O 95919i 

Atendendo as conchçõcs e extgenctas. 0 Go' emador do Estado do 
Rio Grande do Sul encammhou o Oficto GG n's::!85 <! ::!86,98. de 20.05 98. 
sohcmmdo a autonzaçio para o emprest1mo sob e'(ame . .:ontemplando entre os 
docwncntos as cemdões do Tnbtmil de Contas do Estado. de ~chmplêncta e de 
reguiandade do estado JUDIO ao INSS. FGTS. e de Tnbutos FederaiS e copias 
das leis autonzanvas da operação, já cttaãas 

O Banco Central intbrma que o Estado do Rio Grande do Sul 
encontra-se adimplente jiDltO às JDSilllllçóes mtegrantes do Sistema Financeiro 
N8C1oual, conforme informação eonsrmte do Cadastro da DiVIda Pública -
CADIP, connda no Parecer DEDIP/DIARE-98/0084990i. de 12.05.98 do Banco 
Central do BrastL 
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Por ourro lado. de acordo com mfonnações conslantes no acuna 
Citado Parecer do Banco Cen!Tlll, o Governo do Estado do R10 do Grande do Sul 
apresentou Cemdão do Tnbunal de Contas do Estado. anexa a esse processad.>. 
atestando o cumpnmento, no exercrc1o de 1997. do d1sposto nos arts 3 7 e 212 da 
Consntu1ção Federal. assiii! como o pleno exerc1c1o da sua competência 
tnburana 

TodaVIa, com relação a observànc1a do Imute maxuno de d1spénd!o 
com pessoal, detenmnado pela Le1 Complementar n• 82. de 1995. o Tribunal 
mformou que o Estado dispendeu. em 199i. 79.5:!.0 o de suas recenas correntes 
com pessoal Como os gastos nessa categ:ona corresponderam a 71.53°ó das 
recenas em 199 5, depreende-se que o Estado não esta cumpnndo a detenrunação 
constante no an 1". § 1". da refenda Le1 e. por consegumte. o disposto no an 13. 
mc1so VIl. da Resolução n"69/95, do Senado Federal 

Não constam dos documentes enVIados ao Senado Federal. os 
eXJgtdos pela Resolução n• II7, de I997 Ou seJa. não são certificadas as 
mformações referentes às pnvallZaÇões no estado Enrretanto. vale ressailar que o 
Supremo Tnbunal Federal. por votação unãmme. em II I2.97. defenu o ped1do 
de medida cautelar. mpetrada pelo Estado da Panuba. para suspender. com 
eficac1a ex nunc. ate dec1são final da ação. a execução e aphcabd1dade dos 
mc1sos X e XI do an. 13 da Resolução o9195. na redação que lhe im dada pela 
Resolução n• II7, de 2I II 97 ( ADIN n• I i::!.8-8) 

II- \IERITO E \ OTO 

Do ponto de VIsta das fitlanças pubhcas. pode-se afumar que esta em 
curso no País um grande ajuste fiscal e pammorual do setor estatal como um 
todo. Nessa perspecnva. o Congresso NaciOnal aprovou recentemente a Le1 
n"9496/97, autonzar.do o governo federal a renegoc1ar as díVIdas mob1hanas e a 
IIla.IOr pane dos déb1tos con!Tlltuals dos estados. mediante a concessão uned!ara 
de um subsídio fiscal-financeuo da ordem de I 0% do valor das dividas a serem 
federaliZadas e a um custo financeirO relauvamente baJxo para os estados ( 6 a 
7 5% de JUTOS anwus. com 30 anos para a amomzação l 

Conrudo. os estados se obngam a cwnpm metas de ajustes fiscal. 
pa1r1moru31s e admuus!Tllnvos, portanto estruturais, sob pena de perderem os 
benefic10s financeirOs concedidos no refinanciamento Comprometem-se. 
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sobrerudo, durante a VJgênCJa do contraio, tsto e. nos proxunos 30 anos, a não 
euuorem díVIdas mobihanas e a dispenderem, como nesse caso do Rio Grande do 
Sul, ate 13% de suas receJtas corremes liqwdas de tranSferências consntuctona.Js 
com o pagamento do sei'VIços desse ndinanctamento Ora. os compromtssos
asswtudos smahzam para o ~ane•mento das finanças pubhcas, porquanto as 
liberações dos empresnmos concedidos estão atreladas ao cwnpnmento das 
metas. antes cnadas. a ser atesta.:iu pc1~ Sec:retana do Tesouro N actonal e pelo 
Banco Cenaal. Por outto lado, se OS" Estados estão nesse momento sendo 
benefictados com a federalização das diVIdas. de,emos ter em mente que a 
desorgaruzação de suas finanças deve-se. em grande mediCia. as pohtlcas 
monetana e cambtal ditadas pelo propno governo federal nas ultnnas dêcadas. Ou 
seja. a elevação das taxas de JWOS unpactaram negativamente o perfil de 
endiVIdamento dos Estados e, nesse senado. eles tambem foram ''lnmas da 
politica econÕIDICa de cwto prazo. 

Com relação a esta operação para o Estado do Rto Grande do Sul, 
destacanamos que 

ai ate RS 562.500.000,00 serão destinados ao saneamemo e 
moderruzação tecnológ~ca do BANRlSUL e ate RS I 425 000 000.00. para a 
tranSformação da SULCAIXA em agencta de fomento 

b 1 a taxa de .Juros rems de b 0 o .1a e prazo de '., J.nOS penazem um 
.:usto relauvamente menor que o esupulado para outros aebn..,, .:onsubstanc1ados 
~m contratos de refinanctamento de dtVJdas dos estados JLIIIIO a Uruão Ponamo 
esse custo financeu-o e bastante f.a\'"uravel para " Estado. quan9o comparado ao 
custo medio efeuvo venficado para empresttmos contratados Junto a bancos 
pnvados por mtermédio das opemções de antectpação de recena orçamentana. 
Como se sabe. o programa de refiDanctamento dos Estados pela Umão. que prevê 
metas e objenvos relanvos a ajustes fisca.Js e financeuos a serem cumpndos 
pelos estados benefictados. tem mcorporado taxas de Juros rea1s entre 6 e 7,5% 
ao ano e prazos de amornzações de 30 anos Logo. essas cond1ções de custos e 
de prazos de pagamentos são mdil:anvas das condições tinanceu-as fuvorave1s da 
operação de credito pretendida. 

c) em decorrência do exposto. entendemos que a contratação da 
presente operação de credito reduz o valor absoluto do momante e dos serVIços 
de diVIdas do Estado. alonga lll perfil de amortização e. consequentemente 
VJabthza um aliVIo financetro mdtspensavel ao aJuste tendenctal declinante na 
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relação sen1ços de dtVIdas:receuas correntes Com e feno. a operação conmbutra 
não apenas para o necessano aJuste esourural nas comas publicas do estado, mas 
tambem para o reordenamento das finanças pubhcas do Pats Trata-se, ponanto, 
Je condição mdtspensavel a manutenção do processo de estabthzação econõmtca 
e de preparação a retomada de crescunento em bases endogenamente 
sustemavets 

Em suma, constderando-se a narurez:J esrrate;,'lca da operação. seJa 
sob a anca do programa de estabthzaç:io em curso. seJa sob a ottca do 
reordenamento das finanç~s pubhcas dos estado, conclwmos nosso Parecer pela 
aprovação da operação de credtto sob exame, nos termos da segumte autonzação 
pelo Senado Federal 

Fmalmente. em função do disposto na Let Complementar n• 95, de 
1998. foram efetuadas as adaptações formats de tecruca le~'lslattva as condtções 
da presente operação 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 69, DE 1998 

O SENADO FEDERAL resolve: 

-luwn:a o Estu.:zu ... u Rt._"' 1 JrtJnu.:: .JI,) Sm a uail:a1 
uperctt:üo de .:re12110 r..·VIISIICISI.:IJIClaJa &:OIIITOIU Je 
abenura di! creauo lirmat.Jo tmre t7 {_'mão v Estado 
do Rto (;ratuie Jv Sul ,, l'tt11cu clv Es1ado dv Rto 
Grande do Sul S 4 - dAIIRJSUL ~ a Catra 
Econõmtca Estaauol dv Rto <Jro11úe do Sul -
SULCAI.\:4 110 amouo do Programa d~ Apolo " 
Reesrruzuraçiio f! ao -tmste Fucal de EstatJos 110 

\"Olor de ate RS/ 98' 500 000 00 111m btlhãv 
novecentos I! oue11ta f! sttle tmlhàt!s I! q111nhemos n11l 
reazsJ 

Art. I" E o Estado do R10 Grande do Sul autonz:~do a ; eahzar a 
operação de credito consubstanctada no contrato de abertura de credtto firmado 
entre a entre a Uruão. o Estado do Rio Grande do SuL o Banco do Estado do Rto 
Grande do Sul S1A- BANRISUL e a CaJXa EconôiTUca Estadual do R10 Grande 
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do Sul - SULCAIXA. no àmbtto do Programa de .1.pmo a Reesrrururação e ao 
Ajuste Ftscal de Estados. no valor de ate R$1 987 '~00 000.00 (um bilhão. 
novecentos e onenta e sete lllllhões e qwnhentos ITUI re:us 1 

Paragrafo úmco Os recursos do financtamento refendo no capUI 
destmam-se. exclustva e obngatonameme, 3 proptctar 3 redução da presença do 
setor publico estadual na anvJClade financ:eJI'll bancana. nos termos da Medtda 
Provlsona n"l 612-21/98 e da cláusula vtgesuna do Conrrato de Refinanctamento 
celebrado entre a Uruão e o Estado do Rlo Grande do SuL em 15 de abnl de 
1998 

An. 2" A operação de credtto refenda no amgo antenor tera as 
segwntes condtções financeii'IIS bástcas. 

I- !",;z/or do C1eduo ..z ser l1bera..zv r~w é mãe> ate RS I 987 500 000 00 
1 wn btlhão novecentos e oitenta e sete ITI.Ilhões e quuthentos rrul 
rea1s ). sendo que os recw-sos serão uuhzados exclus1va e 

obngatonamente da s~gwnte iorma 

a1 ate RS 562.500 000.00 '(qwnhentos e sessenta e dots rmlhões e 
quuthentos rml reau ). para saneamento e moderruzação tecnolog1ca 
do BANRISUL, devendo atender as segwntes fmabdades 

I - até RS 367.500 000.00 (trezentos e sessenta e sete mtlhões e 
qwnhentos lll1i re8ls) desnnados a consntmção de provtsão para 
perdas em operações de credno. 

~ - ate RS 56.000 000.00 (cmquenra t> sets nulhões de reBJSI 
desunados a consntwção de pro\1são para perdas em outros 
anvos: 

3 • até RS 30 000 000,00 (trmta rrulhões de reBls) desnnados a 
b&lxa parctal de credtros tnbutanos. 

4- até RS 29 000.000.00 (vtnte e nove rmlhões de re8lsl desnnados 
à batxa parctal ale anvos d1fendos. 

5 • ate R$ 50 000 000.00 I cmquenra mtlhões de re8ls 1 desnnados a 
consnrutçào de provtsào para connngénctas trabalhistas. e. 
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6 - ate R$ 30 000 000.00 Unnta nulhões de rea1s I dcsnnados a 
m••esmnentos em mfonnanca 

b) O BANRISUL se compromete a complementar a proVIsão para 
perdas em operações de credito em RS 62 !'00 000.00 1 sessenta e 
d01s nulhões e qwnllentos nu! rea1s 1. totalizando RS 
430 000 OOO.iJO I quatrocentos e mma milhões de rea1s1. no 
momento em que o Estado asswrur a dí\1da do refendo Banco JUnto 
ao Banco Nacional de Desem·olVIrnento Econõmico e So~1al -
BNDES ou capnahzar o mesmo em Igual 'alor 

<1 ate RS I ~::!' 000 000.00 1 wn btlhao ~ quatrocentos e 'mte e c me o 
rrulhões de reais 1 para a transionnaç:io aa SL LC.\1:-..>. em agenc1a 
de fomento. de,·em atender as seguunes fU13hdaaes 

I - ate RS I 04 7 000 000.00 1 wn b1lhão e quarenta e sete nulhões 
de rems 1 dcsnnados a qwtação da carteira unobihana e FCVS 
da SULCALXA. 

2 - are RS 278.000 000.00 (duzentos e setenta e ouo milhões de 
remsl dcsnnados a cobertura de deficu:ncia patrunorual da 
SULCALXA. e. 

3 - ate RS I 00.000 000.00 1 cem rrulhões de reaiS I desnnados a 
capllahzaçio da agénc1a de fomento 

d) Os valores Citados nas alíneas anrenores serão aruahzados pela 
vanação da taxa SELIC divulgada pelo Banco Cenaal elo Bras1l. de 
01.01.98 até a data das hbcrações preVIstas na Clausula Quarta do 
Contrato. 

11 - torma de lrberação dos recursos 

a 1 as liberações dos recursos serão reai1Z3das pela Secretana do 
Tesouro nactonal - 511-1. em consonancta com o art lO da 
Med1da ProVIsona n' l 612-::1198. e. 

b) a liberação de recursos para capllai1Z3ção da agencia de fomento 
fica condicionada a comprovação da regular consnruição da 
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refenda agencia e a obtenção Jas autonzações necessanas ao seu 
tunc•cnamento 

hl - 1orma "~ v:zgamemo 

a1 as parcelas dos recursos hberaoos .erao mcorporadas na parcela 
1 P\ defuuda no Contraro de Refm:mc1amemo. nas mesmas datas 

cm que ,;ct>I'Tcrcm as l•b.,raçõ~s re~do·>~ pelas ~ond1çóc• 

daquele lnsuumemo. 

IJ J ocollenao H lupdltesc:. rre\'5t:l no ~ :• do an ~· da Medida 
l'rO\lJOn• n· 1.61.2·:;: I "98 o ~aldo Jl!\'ednr _ :11corporadu 
de\~damente atn•l•udo, scni apartado do saldo devedor de (1') do 
Concrru" <k R.eÚIIIIIIClaweÁro e amomzado c<Jm base na Tabela 
Pnce. sem a oh•ervincta da hmne maxuno de compmmeamento 

da RLR. a que se refere aquele lnsmuncnto 

An. 3" O c::~ercJcro da autonzaçdo .:oncedtda por esta Resnluçio 
fica condic•onado a que o Estado do R10 Grande do Sul comprove. Junto ao 
BL'lCO Ccm:ral du Bras•!. o cumpnmcnrn dn disposto no mc1so lll do art 167 da 

Consbtwçllo Feder:u 

An. 4° O prazo para o exercíciO Ja presemc autonZõ1C,':ão é ele 
.:iuzenros ~ ~erenw •b.L,, a comar da sua pubbcaç~o 

Art. !" Esta Resoluçilo entr:l em •~!!DI" na dara de sua publicação 

o I 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÕMICOS 

OFS N' 050 DE 1998 

ASSINARAM O PARECER. EM 16 DE. JUNHO DE 1998 OS SENHORES 
SE'NADORES. 

01 • PEDRO PIVA: Pres1dante 
02 • FRANCEUNO PEREIRA· Relator 

08 ·ROMERO JUCA 
09 • LUOIO COELHO 
1 O • PEDRO SIMON 

03 • ELCIO ALVARES 
04 ·JOSÉ FOGAÇA 
05 • BELLO PARGA 
06 • DJALMA BESSA 
07 ·GERSON CAMA TA 

11 ·EDUARDO SUPLICY (VENCIDO) 
12 • CARLOS BEZERRA 
13 • NEY SUASSUNA 
14 • JOEL DE HOLLANDA 
15 • ZANETE CARDINAL 

PARECER N" 417, DE 1998 

Da CO\f!SSiO DE ASS( .\'TOS ECO.\'ÓIIt!COS. sobre 
o Ofic•o 'S" 11" 51 de !998 do Pre••deme do Banco 
Cenrroi do Brasil submetendo o apre< 1oção do Senado 
Federal o Conrraro .Je ... ~onfissão promessa de 
assunt;ào consohda.;ão .: Njinancramento de dn.•tdas. 
celebrado pelo Governo do Estado de R1o Grande do 
Sul com a Umão em 15de aorzl de J9Q8 no ãmbtUJ do 
Programg Je 4.poto a Reestrutura..,·à.o c ao Ajuste 
Ftscal dos Estados ''" \oJio1 de R$ tJ ::-; 3:4 980 4) 
(nove bilhões quatroc.::ncos I! \'lntc e sere milhões 
trezentos e \1nte e quauo mtl no\ecentos e ouenta 
reats e quarenta c três cenla\'CJSI e o contrato 
de promessa de compra e wmda de ações e outras 
avenças. firmado cm i 5 de obnl de I 9911 ~nrre os 
Centrais Elémcos Brasli~m>< S:'A - ELETROBRAS e o 
Estado do Rzo Grande do Sul com a mten-emêncta da 
Compa11h1a Estadual de i'nerg1a E/Jtr1ca - CEEE e da 
Umão 

RELATOR: Senador JOÃO ROCHA 

1- RELATÓRIO 

O Pres1dente do Banco Central do Brasil encammha a aprecmção 
do Senado Federal o contrato de confissão. promessa de assunção. consolidação 
e retinanc1amento de div1das. celebrado entre o Go' emo do Estado de R10 

hl 
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Grande do Sul e 3 l'mào. em 15 de abnl de 1998. no àmbno do Programa de 
.>,po10 a Reestruturação" e ao .>,juste Fiscal dos Estados, no valor de RS 
9 427 ]24 980.-13 1 no' e bilhões. q11atrocentos e vmte e sete mtlhões. treuntos e 
'mte e quatro m1l. no' ecentos e onenta reats e quarenta e três centavos). 

Cons11tu1 pane Integrante do presente refinanciamento, o Contrato 
de Promessa de Compra e \'enda de Acões e outras avenças. finnado em IS de 
abru de 1998. entre as Centrais Elétncas Brastle1ras S/A- ELETROBRÁS e o 
Estado do R10 Grande do Sul. com a mterveménc1a da Companhia Estadual de 
Energ1a Elemca- CEEE e da Limão. anexo ao presente processo. 

O Go' emo do Estado de Rto Grande do Sul, conforme oficio 
GG n• ::!82/98. de :!0 de ma1o do corrente. sohcna autonzação do Senado 
Federal para renegociar dtvJdas mob1hana e contratuaiS daquele estado, 
med1ante a operação de cred1to constante do cttado contrato, nos termos das 
Resoluções n•• 69195. 70''l5 e 12/97 

O retendo retinanctamento contempla as segumtes caracteristicas 
tinance1ras da operação 

al •·alor da dív1da a ser adqumda pela Uniiio: 
RS 9 427.324 980,43 tnove bilhões, quatrocentos e vinte e sete 
milhões. trezentos e v1nte e quatro mil. novecentos e oitenta reais 
e quarenta e três centavos l. Desse valor será deduzida a par .-:ela 
de RS I b44 901.532.15 1 um bilhão. seiscentos e quarenta e 
quatro m1lhões. novecentos e um mil, qumhentos e trinta e dois 
rea1s e qumze centavos). corresponde ao subs1dio concedido pela 
Umão ao Estado do R1o Grande do Sul, nos tennos do an. 3°, § 
4°. da Le1 n" o 496. de I I 09 97, sendo refinanciado o valor 
de R$ - -s2 423.448.28 c sete b1lhões. setecentos e onenta e 
do1s m1lhões. quatrocentos e vmte e três mil. quatrocentos e 
quarenta e ono rea1s e vmte e o no centavos). correspondente a: 

ll RS - 15 7 03.5 135.40 c sete bilhões. cento e cinquenta e sete 
milhões. cnnta e cmco m1l. cento e tnnta e cinco reais e 
quarema centavos), correspondentes ao valor da divida 
mobli1ana existente em 31.03.96, amda não paga. ou a que. 
consmu1da apos essa data. consubstanciou sua stmples 
rol agem atuahzado ate 15.04 og pelas condcções estabelecidas 
na Clausula Onava do contrato: 
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mediante assunção pela ELETROBR.->.S. da saldo de\ edor 
do Contrato Pamcular de Conlissão. -\ssunção. Consolidação e 
Reiinancl3mento de Dh 1das. celebrado entre a Limão e a CEEE. 
em 30 0-1 9-1. ao amparo da Le1 n" S 727. de 05 II 93. 

- a d1 ferença entre o 'alo r e R$ 500 000 000.00 1 qumhentos 
m1lhões de rea1s1 e o \alor assum1do no nem antenor. sera 
hqmdada mediante mcorporaçào deste 'alo~. que no ato do 
contrato. a ELETROBRAS reconhece como credito da Umão. em 
futuro 'l.umento de capital da ELETROBRAS a ser subscmo e 
mtegrahzado pela Umão 

- amomzaçào em 3n0 (trezentos e sessenta 1 parcelas mensa1s. pela 
Tabela Pnce. hmnadas ao d1spend1o mensal de 1'12 de !3°'o da 
Receita Líqu1da Real do Estado 

O presente refinanciamento v1sa a equac1ona~ as div1das do Estado 
de R10 Grande do Sul. nos termos do disposto no protocolo de acordo firmado 
entre o Governo Federal e aquela umdade da Federação. em 20 de setembro de 
199<:- Esse refinanciamento e pane mtegrante de um conJunto de med1das de 
aJuste do es!ado. objeuvando o seu equ1libno riscai e 1inance1ro de longo prazo 

Como se nota. c' pagamento extraordinano. no 'alor de 
RS I 1SO 000 000.00 sera efeuvado mediante :1 transterenc•a a ELETROBR.-\S 
de :~.;ões da GGTEE. de mulandade do EMado. no 'alor de R$')50 milhões e 
pela hqu1dacão de d1v1das da GGTEE e da CEEE JUnto ao governo Federal. no 
valor de R$ 500 m1lhões. por me10 de assunçào do saldo de\ edor desses debnos 
pela ELETROBRAS ( cf clausula -1" ~I o do C ontra1o de Retinanc1amento l 

C ontoi1Tie dáusula nona do .:nado C ontraw de Promessa de 
Compra e \"enda de Ações. antes refendo . .1 ELETROBR.-\S pagara a Umào. 
ate :n II 98. da segu1nte tonna: R$ 350 milhões em acões da ELETROBRAS e 
R$ 300 m1lhões a serem pagos nas mesma~ condH;ões conlratadas em março de 
190-l ~ntre a L' mão e a CEEE. 

A Eletrobras assume d1v1das das citadas estatais estaduais Junto a 
L'mào. reneg('Ciadas em março de 199-1 ao amparo d.1 Le1 n" ~ 727'93. no \alor 
Je RS 500 m11hões O saldo devedor ~era pago nas .:ond1ções ongma1s. >endo 
que a d1feren~a entre o' alor desta parcela 1 RS 500 m1lhões1 e o saldo devedor 
das d1v1das assum1d.:s pela ELETROBRAS e reconhec1da pelas panes como 
credito da Umão. em tuturo aumento de capual dessa estatal 



JUNHO 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 
---

Ressalt~-s~. jesde IL'go que o governo do E>taao do R10 Grande do 
Sul emref!a Jll\ os i:'ropno< para saldar d1\ 1das JUnte ~ Limão e o go\emo 
federal trans(ere esses ali' os a ELETROBR.A.S. sob a iorma de futuro aumento 
de capnal Trata-,e. e\ 1dentememe. dP stmultãneo saneamento rinance1ro. do 
Estado em quesr:i,, e do setor elemcll àe Importante reg!àc' econõm1ca do Pa1s. 

11- :O.IERITO 

I - Do cumpnmento de extgênc1as consmuc1on:us e leg:m 

-\ preseme operação de rerinanc1amemo msere-se no Programa de 
.. •.po1o a Ree,tn:luração e :lO AJuste F1scal de Estados. levado a efeno pela 
Limão. e. desse modo. esta subordmada as Resoluções n''s b9 e 70. de 1995, e 
n• I::!. de I oo-. do Senado Federal. 

Nos termos da Resolução 70,95. o Estado do Rw Grande do Sul 
firmou com a L;mão. em :!O de setembro de 1996. ,, protocolo de acordo, no 
qual foram fixadas as citremzes bas1cas que nortearam o mstrumemo contratual 
celebrado entre ,, estado e a Umão. ora submendo J. aprectação do Senado 
Federal 

Essa• resülu.:Cies do Senado ex1gem que ü> estados observem os 
,egumte> dtsposlli\OS da cttada Resolução n" t>9. 11e I oo:;_ como condtções 
pre\ 1a~ .J \..llmratJ.:::lo Jo rerinanciame:no 

li .utanzacj,, leg1siau•. a especllka para ~ reahzaç:io do 
r~tinan""1amenr0 

21 .-emdôe> nega !I\ as de qunação de :nbutos federa1s e de 
regu!Jndade de s11ua.:ão d0 FGTS e acclar::c:io de ad1mol~ncla Junto ao Sistema 
Fmance.rc' 'lacJc•nal e aqs credores e"emos. 

31 c.:omprovac:i.:< de cumonmento do d1sposro nos antgos 27 e 212 
da C onsmUJcào Feaeral. e na Le1 Comolementar n" 82. je I Q95. J.ssrm como do 
pleno exerc1.:10 dJ. .:ompetenCJa tnburana .:ontenda pela Consmuu;ão Federal. 

~ten11endo a essas condtcões e exigências. ü Estado de R1o Grande 
do Sul anc,ou ao pedrdo as cemdões de adtmplencta e de regulandade do 
Estado Junto ao 1'\/SS. FGTS e de tnbutos federa1s. -\demars. o Governo do 
Estado apresentou cemdão. expedtda pelo Tnbunal de Contas de Rto Grande do 
Sul. atestando o cumpnmento do dtsposto nos arts :C. 7 e 212 da Consmutção 
Federal. bem como do pleno exerc1c1o da competencra tnbutana 
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O Tnbunal de Contas do Estado ceruficou. amda. que o Estado e 
R1'' Grande do Sul despendeu. no e'Cen:ICIO de 199"'. 79.5~% das receuas 
~orrentes 1Jqu1das com pessoal \"1sto que. no exerCICIO de 1995. este d1spênd1o 
t(n de -1.53°o. 'enfica-<e que o Estado não esta cumprmdo o que determma o 
an I" ~ I • da Le1 Complementar n• 8~ '95 e. ass1m. o disposto no an. 13. mc1so 
VII. da Resolução n" f'I9,Q5 

O Banco Central mforma. conforme Parecer DEDIP/DIARE-
98 058ó. de I~ OS 98. que o Estado encontra-se adimplente JUnto as ms:ltulções 
Integrantes do S1stema rmancetro Nac1onal. conforme consulta efetuada Junto 
~o Cadastro da D1v1da Púbhca- CADIN 

Não .:onstam dos documentos en' 1ados ao Senado Federal. os 
ex1g1aos pela Resolução n·· li i. de I 997 Dessa tonna. não são cen1ficadas as 
miorrnacões referentes as pnvauzações no es1ado Entretanto. 'ale ressaltar que 
,, Supremo Tnbunal Federal. por 'oração unàmme. em 11 1~.97. defenu o 
ped1do de med1da cautelar. 1mpetrada pelo Estado da Para1ba. para suspender. 
com eticacm .,, mmc. ate dec1sào tina! da ação . .1 execução e aphcab1hdade dos 
mc1sos X e X I do an 13 da Resolução ó9 95. na redaçiio que lhe t()l dada pela 
Resolucão n" 117. de 21 li 97 <ADI!\ n" 17:!8-Rt 

~ - Dos llmue, de end1' 1damemo 

\los termo,_.,,, oaragraw umc.:< do an. I'' da Resolução n" -o. de 
J9CI5 Jo Senado Federal. J realização da rcti~naa operação de crc·dno encontra
-e d1spensad:; do cumonmemo de uma ,ene de e'tJgências e condições 
~,uputadas pela Reso1ud.0 n' óQ_ Je 1 QQ~. uo Senado Federal. notadameme dQ.._ 
cumonmenw dos llmncs de end1\ 1-damemo prev1stos em seu an 4°. InCISOS I e 
11 De acordo com essa resolução. o montante e o serv1çc das operações de 
creano realizadas ao amparo do Programa de Apolo a Reestruturação e ao 
-\_tuste F1scal de Estados não serão computados. no exerc!CIO financeiro em que 
forem celebrados. nos hmnes de endiVIdamento refendas 

Embora as operações de cred1to reahzadas ao amparo daquele 
programa encontrem-~e dispensadas do cumpnmemo das ex1gênc1as e 
cond1ções ac1ma refendas. não estão elas d1spensadas da observãnc1a do hmlle 
defimdo no capur do seu an 3". verbis 

· 4rt 3" .4s operações de créduo reail::ada.• pelos Estados 
Dtstruo Fetierat pelos A-lumctptos e por sua respecrn·as autarquuu em 
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unr e"rerczczo ,.Jo pod~trcio e'Cccder ao montante das despesas de c12pllal 
thuao.Js na Lcz L1rçamenta.nü -l.nuat L~orresponden re , essa/'.,"O.das us 
.Juton=a.das medzante creduos suplementares ou esveczazs com tinaizdade 
preczsa r.2pro1.ada pelo Poder Legzslut.' ,_, por ma zona absoluta 
obsen aao o dzsposto nesta Resolução 

De acordo .:om a apuração conttda no Parecer DEDIP-DIARE-
98'03í~. de 13 0-198. do Banco Central. a operação de refinanciamento 
preiend.da pelo estado extrapola o hmlte consntucional acima refendo 
Toda' 1a. a Lei Estadual n° 10 920. de 03 01 97. que a~.otonzou o Estado de Rio 
Grande Jo Sul J. contratar operações de creduo no ãmbuo do Citado programa 
de ~JuSie fiscal determmou. em seu art s•. a abertura de creduos adicionais no 
•)rcamemo . .1 qualauer Iempo. obJeuvando a execução da propna le1. Não 
.:onsi:;. porem. no processo. mformac;ões sobre a deliberação por ma10na 
absoluia Jo Poder Legisla li' o daquele estado. quando da aprovação da 
mencionada Le1 n° lO 920 a; . .:onforme ex1genc1a .:onsmucwnal actma 
refenda 

-\ refenda le1 estadual autonzou o Poder Execull\ o J. contratar 
,,perac:io Je creduo com ~ L'mão. no ãmbitO do cuado Programa de AJUSfe. no 
'alo r üe RS - :! bilhões. ,endo que os 'alares relinanciados podenam ,er 
.:orng1dus. ~Ie a Jata do rerinanciamento. conforme consia .:m ,eu an 1". 
~ 2". pelos 1 ndexadores e encargos dos respecm os tttulos uu contratos. 
excemJ.ndo--e 3 di\Ida :'110bi!::ma. que sena atual1zada com correçào mensal 
peln I GP-DI e Juro, ae !> 0 a J a 

> - o._,, 1mpactc•s e repercussões nas finanças oubhcas 

Depreende-'e das mfonnacões relam as as cond1ções financeiras 
dessa 0r>era.:ào. que a diferença entre o valor da diVIda assumtda pela Umào e o 
'alor da di\ 1da refinanciada pelo Estado de R10 Grande do Sul alcança. até a 
data do comraw. R$ I 64-1 90 1.532.15 (um b1lhão. setscentos e quarenta e 
quafro milhões. novecentos e um m1l. qumhemos e fnnta e d01s rea1s e qumze 
centa\ 0s 1 l;so tmphca um subsídio explícno conced1do pela Umão ao Estado e 
decorre da modalidade de apuração do \alar a ser rerinanc1ado relaiJV'> às 
dh·1das dos Estados. nos termos do an: J•. parágrafos 2" a 4". da Let n• 9 496, de 
I I de s~tembro de 1997 

-\ concessão de garannas por pane do estado. embasada em suas 
quofas-panes do FPE. em sua arrecadação propna e nos crednos de que trata a 
Le1 Complementar n° 87/96. conJugada a defimção do hmne de 13% de 
compromenmemo de sua re.:ena líquida real para com as despesas de JUros e 

n7 
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amomzaçõe~ de sua d1v1da. COIISll!uem tàtores que tendem a reduz1r a 
necesstdade de futuras renegoctac;ões 

P•Jr outro lado. presume-se que o subs1dto actma refendo seJa 
ampltado ao J.,ngo do tempo. uma vez que a Umão recebera Juros reats de 6.0% 
a a no retin.mctamento. enquanto o custo linancetro real de sua dívtda 
mobtlt:ma t~m stdo relatt,amente mator 

P Jrem. 'onstderando-se que ~sta c'peraçào de .:redl!o sera 
~mom::ada em .~0 anos ~ que a conunutdade do aJuste na economia bras1le1ra 
cnara a' conatções para a redução postenor dos JUros rea1s da d1v1da publtca 
federal. ,, substdlo cunced1do ao estado de' era ser gradualmente reduztdo. 
porquantlJ ~>Dera-se que a ta<a med1a real de JUros da dt' 1da publtca durante os 
pro,tmO> rnma anos não tique dtstante dos t>.0°o J a 

Cumpre entãttzar. .nnda. que ,, pagamento e"<traordmano de 
parcela da Jt\ tda. no 'alor de R$1 150 000 000.00 • um btlhão. cento e 
cmquenta mtlhõe, de reats). correspondente a I~ 8°o dos debuos mobtltanos e 
.:omratuat' r~rinanctados. dar-se-a ate 30 de no\'embro do corrente Contorme 
dau,ula' quana e nona ~u contrato. R$ 650 mtlhões serão ltqutdados medtame 
J uttltz~ciio '~" auvos do estado . .:om a rransferêncta de acões da Companhta de 
lieraçao Ternuca de E:nergta Eletnca- CGTEE. para a L;mão e R$ 500 mtlhões 
medtJn:e .1 ~>>unção. pela ELETROBRAS. Je dn rdas da CEEE JUnto a Ln tão 

L um o se 'e. esse mecamsmo mcorpora o aJuste ae contas entre 
empresas pul:oltcas. gO\ ernos esraaua1s e governo lederal e mduz o processo de 
desestattzac:i.•• em r.l\el estadual. Logo. contnbu1 para o necessano processo de 
aJuste fiscal uo setor publtco tàvorecendo. ass1m. a redução do mvel de 
substdto a ser concedtdo pelo Go' emo Federal. 

Ressalte-se. por tim. que. por se tratar de operação de 
retinanctamemo de d1vtdas. não ocorrera ltberação de novos recursos nem 
ocorrera aumento no montante de endividamento do estado. mas tão-somente 
subsll!Utção dos credores ongmats pelo Governo Federnl 

Contudo. ,, tmpacto sobre o défictt publtco consohdado do Pats 
sera posttl\ o pms havera. por um lado. redução da dtvlda pubhca global. em 
lunç:io da '~nda de amos do estado: por outro lado. havera um deslocamento 
de custos ·inancetros do Governo Estadual para " Governo Federal. 
correspondente a dtferença entre a taxa de JUros de 6.0% a.a .. a ser paga pelo 
estado. e a ta\a de JUros paga pela esfera federal. no mercado financeiro. Porem. 
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ocorrera um ganhC' financeiro global para o se1or publico do País, porquanto o 
custo financeiro aa L1mào tem s1do s1stemaucamente mfenor ao venficado para 
os estados e mumc1p1os 

4 - Da preser\'ação da capacidade de pagamento do Estado de R10 Grande do 
Sul 

Como Ja mencionado. um dos aspectos substanm os do contrato de 
refinanciamento em exame d1z respeno ao estabelecimento de um limne de 
comprom~:1mento da recena do estado com o fluxo de pagamento assoc1ado ao 
serv1ço da sua dh 1da 

Com efeito. o pro: oco lo de acordo e o contrato de relinanc1amento 
asseguram ao Estado d R1o Grande do Sul d1spênd1o max1mo de 13,0% de sua 
receita hquiCa real .:om o pagamento de Juro~ e amomzações de parcela 
express1va do end1\'1damento total do estado <\ss1m como nos dema1s casos Ja 
renegociados. o gasto do, estado com a d1v1da ora renegociada. somado ao das 
despesas prO\ ementes de negoc1ações de outras dívidas 1 Le1 n• 8 727, de 1993. 
Le1 n• 7 976. de I Q89. Lc1 n• 8 :! I:!. de 1991. Le1 n• 8 620. de I 993, de dív1da 

' externa .• ontrataaa ate setembro de 1991. de parcelamentos de dív1da JUnto ao 
FGTS, firmados ate março de I 096l tica hmuado aquele percentual. Os \a]ores 
que ultrapassarem esse teto ,er:io pagos quando da ocorrência de diSpêndios 
mfenores a ele. ou serão retinanc1ados em ate I :!O parcelas mensa1s. a partir do 
têrmmo do contrato de rerinanc1amenw -em questão. nas mesmas condições 
tinance1ras ah previstas São cond1.;ões que. enfim. po~slbihtam a reordenação 
dos passl\ os financetros estaduaiS ~ \labthzam a eficacta dos respecuvos 
contratos. 

III - VOTO DO RELATOR 

O ple11l' do Go' emo do Estado de R10 Grande do Sul enquadra-se 
nos termos do Programa de <\po!O a Reestruturação e ao AJuste F1scal de 
Estados, ora em execução pelo Governo Federal. Como se sabe, o programa tem 
como objeuvo pnnc1pal o saneamento financeiro. patnmomal e admm1strativo 
das umdades da Federação. no contex1o de uma reestruturação global das 
finanças publicas no Pats !'lesse sentido, não apenas os refinanciamentos das 
dívidas mob1hánas e contratuais dos estados estão amparadas no programa, mas 
tambem um conJunto de micla!lvas e med1das estruturais que permnam a 
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recuperação da capacrdade de mvesumento da esfera pubhca Cuanamos. para 
•lustrar. os casos das pn• at1zações de bancos. de empresas e da e~nioração de 
sen 1ços pubh.:os. bem como a e~ecucão de programas de demr.sào 'olumana e 
de modem1za.:ão admmlStratt• a e tnbutana 

Do ponto Je 'ista macroeconomico. Jestacanamos c• custo 
rinancetro .:rue ,, programa enseja para .1 l.1ntàú. por.:ruam,, ..1 ri:mna de 
rederahzação das dtvtdas implica um 'ubstdJO no pnmetro momento pelo 
dtferenctal entre o \alor da dt•tda assumtda peta L"mão e o •alor a ser pago 
pelos estados no segundo momento. pela dtferença entre o custo tinancetrc da 
dt\ida mobiltana ledera1 e a taxa ae Juros reats entre " e ~.5°o a.a que ,.; 
estad,,s nagariio ao Test:>uro 'acror.31 Toda• 13. j,, J:"Onto Je 'ISI3 .::o >etor 
pubhco como um todo. ,, lato e que ha um ganho e1em o 'e 'e considerar que a. 
ta~as de Juros das di\ iaas mobihanas e contratual> estaduais i em ,,do 
... lstemaucamcnte actm::t .. JJs tJxas c.e 1urn-. pag.J:- pel.l 1 mão no rnercaa'-' 

tinancetro 

No caso e>pecJtico do Estado de Rto Grande do Sut. a sua dtvtaa 
mob1hana. no 'alor de RS 8. 7 bilhões. ,era subsurutda por debuo conrrarual 
.:om a Umão. pelo 'alo r de R$ -; 1 btlhões. a ser atualtzada desae 3 1 03 9b 1 cf 
clausulas 4• i. correspondendo. asstm a quase totaltdaae do subsidiO de R$ l.b 
brlhões desta operação De rgual modo. as dl\"tda~ estaduats JUnto ao srstema 
ban.:ano otic:al I Banco do Brasrl e Catxa Economr.:a Federal l e pmado. serão 
assumrdas pela Unrão. perfazendo. portanto. ü total mencronaao subsrdto do 
Tesouro Nac10nal aquela umdade da Federação Tudo conforme n dtsposto no ~ 
-l" Jo an 3". da Let n• 9 4Q6, o; 

Vale lembrar que o Contrato de Promessa de Compra e Venda de 
-\ções e Outras Avenças. celebrado entre a Eletrobras e o Estaco. faz parte do 
presente Contrato de Retinancramento conforme clausula -l". paragrafo 
pnmeiTO Como Ja menciOnado. de acordo com ambos mstrumemo~. o EstaO<) 
se .:ompromete a vender a Eletrobra> açõe> ordtnanas d3 CEEE. de sua 
propnedade. pelo •·alor de RS bSO mrlhões -\drc1onalmeme. a Eletrobras 
assumtra dt\ rdas da companhta estadual de energta elémca. JUnto a Umão. no 
valor de R$500 mrlhões Esses 'alares serão pagos pela Eletrobras. atraves da 
assunção de dtvrdas da estatal do Estado para com a Umão e de credtto do 
go• e mo federal em futuro aumento de captral da Eletrobras -\ soma desses 
valores. pertazendo •J total de R$1 I 5ú 000 liOO.UO. .:orrespondem a 
amomzação e~traordmana do presente Retinancramento 

-\ contrapamda esperada desse rerinanctamenw ,uostdtado . 
.:omum a rodo< os estados que adert:em ao Progr:Jm:J de Reestruturação e de 



JUNHO 1"98 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

l.ru,J<.• rrscal. .onsrsh~ no ,·umpnmemo de metas e ações estruturais que 
;:'eJr.,lt;Jm J!err. jJ l'btenç.lo de -:.uper:l\ 1\S pnmano~ i".O longo rrazC'. :lJUStes 

ratr.r.ll'nl:ll> ~ Jdmmistrall'<'S .:ompJIJ\ eiS .:om .J. reoraenaç:io das !inanças 
ruoiJ.:.J.,. de 'TlOdO o.JUe t'OSS3m >er _,!3r3nlldas 3 retomada ·UStentada do 
.res.:nnenw e.:,,n6mico d,, Pai> e a e~tab1hdade monerana 

E nesse sem1do que paralelamente a reduc;:io do 'ale' r nommai de 
-ua- di\ Idas •' Estado Je P 10 urande Jo Sul r era um aionsamem,, no seu pertil 
Je ~na•' I<Jamenro ro•> 0 prazo de amomzaçào •'ra .ontratado e de 30 anos e 
,,,m ._,mpr<'m~umemo ma,amo de 13 Ü0 o Je sua recena real lrqu1da para s.-n Ir 
r•Jr.anr.:>. ~ ;;rande ma10n_a de suas di\ Idas 

C: om eleno . .:vnsiderando-,oe que. emre 1995-<~~. u retendo Estado 
n:i.l' ... ''"'c~uJU etetl\ ar uma redução em ~eu~ g:as[OS ..:om pes::.0al. conforme 
JIU,IC rrecc-n.::!d0 reia Ler Compl-ementar :1° '.2 <15. espera-,e que com o 
rre,~me retinan.-Iamento Joueie estado possa aung1r celeremente os parâmetros 
rdear> do gasto rubirco. qua1s SeJam. no maxrmo 15" o de suas recenas líqu1das 
.:om >en 1ços d~ ar\ rdas. no max•mo ou• o com pessoal. e. no mmrmo. I 0% com 
rm e'umenro, rexciUidas as amomzac;ões 1 

O E>rado ce R1o Grande do Sul se compromete. do mesmo modo 
que as dt>ma1s umdades da Federação que adenrem ao programa. a manter uma 
rrait>tona decimame na relação divida receua hqu1da Ate que esse valor seJa 
reduzido a I. o estado não emmra di\ 1da mob1hana. e somente conrra1ra novas 
JJ\ rdas .:ontratuJIS. mclusive JUnto a orgimsmos financeiros mtemacionais. se 
cumpnr as metas relanvas a dt\'Jda iinancem1 na tra)etona estabelecida no seu 
progr.1ma de reesirutur:J.cào e de aJuste tiscal 

\lai> amda. se o estado niio cumpnr as metas riscais e linance1ras. 
Jcordacas em ,eu prog•ama de reestruturação e de lJUSte fiscal, c 
retinanc•amemo deixara de ser subsidiado. passando o Estado a pagar. durante c. 
penodo e' emual de descumpnmemu das metas. o custo de colocação da divida 
mob1hana rederal. ma•s Juros de mora de 1°~ a.a e a ele\ ação do dtspêndto 
ma "la mo com sen 1ços de di-.·tdas JUnto a Umão em -1 pomos percentuats da 
recena liquida real do estado 

C orno garanua ·.:!o cumpnmento das .:ond1cões oterectdas pelo 
rrograma ,, Estado de RI,, Grande do Sul tirmou. em setembro de I Q96. o 
Proto..:olu ·~e -\..:ordo com a I.Jmào. no auai são estabelecidos os <.ondicionames 
gera•, JCima descmos Para a preseme .:onrratação . .JS ~aranuas são as suas 
quota>-pane, do Fundo de Pamc1paçào. recenas propnas e crednos onundos da 
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Let C omplerr:emar n• S 7.'06 Alem dJsso. o de!alhamento desses cond1c1onames 
esta pre' t•to no memorando de polmcas do programa de aJuste especifico para 
,, e>tado que e pane tntegrante desse .:omrato 

Por rim. 'ale lembrar que as negoctações em curso entre a Umão e 
<JS e>tado, a consequente federaltzaçào de dt\ tda~ e o compromeumemo dos 
estad<Js .om ~tustes estruturars nas áreas tinance1ra. admmtstrau,·a e 
patnmomal são pressupostos mdtspensavets a manutenção da estabthdade e a 
re1omada das condtções necessarras ao cresctmemo econõmtco sustentado 

Emendemos. ponamo. que o pleno saustàz as normas estabelectdas 
por "'ta C ~53 e :jUe. quanto :tOmemo. <:OniTlbUt para'' >aneamento das finanças 
publtcas do estado e do setor publico em geral Conclutmos o nosso parecer 
pela apm' ação do presente refinanciamemo. nos termos do segumte ProJelo de 
Resolução. que 'mcula a eticác1a da corresponaente autorrzaçào do Senado. à 
comprovação pelo (lavemo do E~tado de Rto Grande do Sul no Banco Central 
do Brastl. do cumpnmento do dtsposto no mctso !II do an. 167 da Const11u1çào 
Federal 

Em face do dtsposto na le1 Complementar n• 95. de 1998. foram 
efetuadas as adaptações formats de tecmca legtslam·a as condições da presente 
operação 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 70, DE 1998 

.4uton:a o Estado de.: Rw <Jrandt.'" do Sul a contratar 
operação de 'efinan&:ramemo de dí11rdas mobrlulr~a e 
~.,""01'1/ratua/ do ~stado. ,.~onsubstancradas no contrato de 
conjis5ão pl"ome.ssa de assunção ~o.·onsolrdação f! 

rejmancrame11to de dn.rdas cr:iebrado com a Umão. em 
15 de abrrl de /9911 com base 110 protocolo de acordo 
firmado emre a L·mão i' 1.1 Gc,-erno do Estado de Rro 
Grf111de do S11/ no ámb11o do Programa de Apo10 a 
Rust111turação c.· ao -ljuste Frscal dos Estados no 
\.-alo1 de no1e bdhões quarroce11tos e '"mte e sete 
lflrNrões 11 ezemos c.' \'lnte I! quatro mil novecentos e 
ollenta 'eazs c q11a1 ema c tres centD\'OS e no contrato 
de promessa de compra t? \enda de ar;ões e outras 
avenças fil"mado .:m 15 de abnl de 1998 entN as 
CentraiS Elemcas Braslic11 as S :4 - ELETROBRAS e o 
Es1ado do R1o c:;, ande..· do Sul . .:. om D mterventêncta da 
Campo11lua Estadual de Energ•a Elémca - CEEE e da 
Un1ão 
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O SE' -\UO FEUEHAL re~oh o:· 

-\rt. I'' E ü [!I~J.J0 di! F' .._ 'Jí:::nu.~ ~1o..1 ~ui .JUtllrJ;;:::J.do .a contratar 
operação de retin:mc1am~-:·" de ..;1\ :J:J.< "":iC•bJIJ;:.r.1 <- contratual do estado. 
consubstanciaaa.-; n0 ~..~onrr:..· ...... Je Cl.,nri~ ,j0. prome:;~..: uc- :l:::.sunç-50. ~onso1Jdaç5o 
e retinanctamemo de di\ '-~~s. celebra;,, : );n a L'ntàu. em 15 de abnl de 1998. 
com base no prowcolo de -~ordo tinr.aac• e:me a L" mão e o Go, emo do Estado 
de Rto Grande d.:J Sul. no J'IIbtto d0 P·ograma de -\pote> a Reestruturação e ao 
AJUSte F1scal dos Estado;: c no .:on:;~w .:.e promessa de compra e venda de 
ações e outras avenças. tirmaao em I 5 ae abnl Je 19q8. entre as CentraiS 
Elemcas Brasuetras S "A - ELETROBK \S e o E~taao do R to Grande do Sul. 
com a mtenemênCJa da Cc>mpanhta E,tadual Je Energta Elemca- CEEE e da 
Umão 

Art. :• -\ operadl' Je l';edtto refenda no arngo antenor terá as 
segumteo condtções tinancetra< 

~a/or .1.:1 dn·•da .1 ser ud,pmda {'ela l.'mão R$ 
q 42~ 32-l <ISO -l3 1 r,.), e btlhões. quatrocentos e \'tnte e sete 
mtlhões. trezentos e ·. mte e quatro mtl. no\ ecentos e Oitenta 
rea" e quarenta" ues ·~ent:J\OSl D~sse \alor sera deduz1da a 
parcela ue RS ; to~..l "'.11 ~32 15 <um btlhão. setscentos e 
auarenra e quatro r;:thõe>. no\t~.:e:uo, e um mtl. qumhentos 
e InntJ ,. dots re~·- " qumze .entJh>sr. corresponde ao 
subsu.Jh .. • \..Jnce..:hd•_• -.ei.J I m5.c• ...: .... • E~tJ.IJ1..""~ Jo R10 c.Jrande do 
Sul no> ·~:r.-.0> deo _' õ" , 4" _J I-::: r.· Q JY(). Je 11 09 97. 
sendú rerinancradc• . 'alo r de PS - -~;:_ -l23 -l48.28 (sete 
b1lhõe> ,elecemo, c c>uenra " "''I> milhões. quatrocentos e 
'mte e rrés mtl. yuaaocentO> e quJrema e (liiO reats e' mte e 
.. ..'ll0 l'~ntJ\ í1"i 1 \..·orre-:raondenre::! 

.11 RS -,5~·•~5 ,~5J•J -~re "llhô~· .em·:• •: cmyuenta e sete 
mlihL·c:~. IilnlJ. ~,. un ...... • nul. "'ent..:' '" 1n:-1ta I.:" Llnco rea1s e 
quarenta .ema·.,'" . c1rre>oc•nder:e' ~v \ alor da diVIda 
mooth:ina e"Mente ~"11 :; i 113 <>h Jrnda nio paga. c•u a que . 
..:onslllUtda Jpo• e<•a data. , eorsuos1anctau ,ua Simples 
rolagem. Jtuahzado -'•<" ! 5 1 <J Q~ perJs .::ond1cões estabelectdas 
na Clausu1a (1tta\ a deo '·'ntraro. 
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bl R$ b25.388 312.88 (Sel>centos e \tnte e cmco mt1hões. :rezemos 
e onema e ano m1i trezentos <' doze rea1s e onema e ono 
centavos 1. correspondentes aos ~;::1dos devedores dos conuatos 
fumados ~om a Ca1xa Econõm1ca f-eder I - CEF. extstentes em 
16.12.97. ao amparo dos \ otos C:O.IN n•s 162195, 175?95, 
122196 e sucedãneos. atuahzaaos :11~ 15 04 98 pelas condições 
prevtstas na C1ãusula 01tava do contrato 

//) encargos 
a) JUros b0'Ó a.a . 
bl atualização do saldo devedor. mensalmente pelo lGP-01; 

III) pra:.o· 360 (trezentos e sessental prestações mensats e 
consecuu,·as. 

IV) garam•as as recenas propnas do Estado. as transferénctas 
consmuctonats e os creditas de que trata a Let Complementar 
n"87,de 13.09.96. 

I J condições de pagamemo 
a l amorttzac;ào extraordmana. R$ I !50.000.000.00 (um bilhão, 

cento e cmqlienta nnlhõe~ de rea1s 1 da segumte forma. 

I - R$650 000 000.00 1 setscemos ~ cmquuenta mtlhões de 
rea1s 1. da segumte fonna 

- R$ 5000 000 OOO.Oll c qumhentos mtlhões de reais) 
med1ame transterénc1a da mulandade das ações da 
Companhia de Geração Térmtca de Energta Elétnca -
GGTEE. para a U mão. I! Hes e desembaraçadas de 
quatsquer f.nus 

- R$ 150 000.000.00 (cento e cmquenta mtlhões de 
rea1s 1 med1ame mcorporac;ão deste 'alo r. que no 
Contrato a Centrats Eletncas Bras1letras S.A. 
Ei.ETROBRAS reconheL·e como credno da União. em 
futuro aumento de capnal da ELETROBRÁS a ser 
>Ub>~nto e 1ntegrahzado pela l'mào 

R$ 500 000 000.00 <qumhemos mtlhões de rea1s) que 
corresponde ao ulor de dn tdas da empresa Companhia 
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Estadual de Energ1a E!etnca - CEEE 1 unto ao Go' em o 
Federal. que -erao l!iJUidaj.b Jte .'0 li "''- Ja 'egumte 
forma 

- med:ante ~ssunç5o pel;: ELETROBR..-\S. da saldo 
de,edor do Contrato Pamcular de Comissão . .-\ssunçào. 
Consolidação e Refinanc1arr.ento de D1v1das. celebrado 
entre a Umão e a CEEE. em ~n li-' Q4 J.o amparo da Le1 
n" 8 7~7. de 05 II QJ. 

- a d1ferença entre . , • Jlor <: RS :oo uoo 000.00 
tqumhentos m1lhões de reatsl e o' al,,r assum1do no 11em 
anten0r. sera ltqutdada medtame mcorporação deste 
valor. que no .uo Jo .:ontrato. J ELETROBRAS 
reconhece cor.10 .:redao da L"nt5o. em futuro aumento de 
capaal da ELETROBRAS a ser subscnto e mtegrallzado 
pela L'mão 

b) amortização em }6ll urezemos e >essema 1 parcelas mensats. 
pela Tabela Pnce. l1maadas Jo d1spendw mensal Je I 12 de 
13°., da Recei!J Ll.:jUida Real d,, c>tad,, 

Pa1a.g1aTC~ unz.. ... o O de)cumpnmento t:'t!'l~"'' E"lau ... • J~ Rh.""' Grande do 
Sul das •'bngacões constantes do contrato ;ie rerinan"tamemc-. nclumdo atrasos 
de ragamenw~. asstm LOmo das met~> risca,, e rin.:mce1ras . .Jcordadas em seu 
programa de reestruturação e de aJuste fiscal. 1mp11.:ara. ~nquamo pers1sur o 
descumpnmemo. a subsl!lu1çào dos encargos 1in:mce:rc>s retenaos no caput por 
encargo~ equ!\ alentes ao custo medto de colc,caç5co da d!\ 1da m,,bd1ana lederal. 
Jcresc1dO de _lUto< maratona< de I". a;:. ~ a ele\ a.;ã,, JL' l!r,Hte Je d1spénd10 
rara ~-·" ua Recella LiqUida Real du f'>lado 

\rt. 3° ,-) ~xercrcrn d:::t a~ .. Hon;::.l..._j ... -, l..l..'nl..l."'lhd.l r•lr ~.·~ta Resolução 
li\:a .._,..,nd1..:~onado .1 1..1ue- t' Estad ... " J~ R1\' t:lr;:mde ~t0 Sul L..'·-"mpro\e. \Unl"-' ao 
BJnco L"emral do Bra>~l ,, cumpnmemo J,, Jispo,t,, no mel><' lll Joan lo7 da 
• oJn,li!UI<.à0 F eder31 

-\rt. -'" Ü rr3ZO para c• e~erCICic' Ja rre;eniC :lUlOrJZaCàO e de 
duzenw~ e setenta d1as. a comar oa u.lt~ de 'ua publicacào 

-\rr. 5" Esta Resoiudo emra em' 1gor na data Je sua publicação. 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS 

OFS N' 051 DE ~998 

ASSINARAM O PARECER EM :o DE JUNHO DE 1998 OS 
SENHORES SENA.DORES 

01 "EDRO PIVA ?RESIDENTE 
O~- JOÃO ROCHA RELATOR 

03 EDUARDO SUPLICY !VENCIDO) 
O~ - CARLOS BE:Er1RII 
05 PEDPO Sll.10'l 
06 ZANETE Cll"liNAL 
07 - LUDIO COELHO 
08 - JOSE FOGACA 

09 - FRANCELINO PEREIRA 
10- ELCIO ALVARES 
11 - DJALMA BESSA 
12- BELLO PARGA 
13- GERSON CAMA TA 
14 - JOAO ROCHA 
15 - NEY SUASSUNA 
16- ROMERO JUCA 
~ 7 JOEL DE HOLLANDA 

JUNHO 1998 
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PARECER No 418, DE 1998 

D~ COMISS40 DE ~UNTOS ECONÓMICOS 
sohre o tljicm 'S" 11" 060. de !998, do Prt!Sideme 
dv Ba1" u Central ~ncamt11hando ao Senado 
F~.·Jeral ,., c:ontrato firmado em I~ 06. 98, elllrr a 
Umão ,_. o Estado de Pernambuco. com a 
mten'<!mcncta do Banco do Estado de Pernambuco 
S A - BA!I'DEPE e do Banco Cenrral do Brastl, de 
abertura de credtto e de t.'"Dmpra e \'f!llda de ações. 
tW timlmo Jo Programa de A.poto a Reestnlluração 
e ao -1fu>te Ftscal de Estado<. no >"alar total de ate 
RS I 49: 000 00(1,00 tum bt/hão quatrocelllos e 
no•,.tmta .. ~ Jms milhões de rearsJ 

RELATOR Senador NE\' SUASSUNA 

I - RElA TÓRIO 

O Pres1dente do Banco Central encam1nha ao Senado Federal. por 
mterrned10 do Ofic1o "S" n• 060. de I 008. o contrato firmado. em I~ de Junho do 
corrente. entre a limão e o Estado de Pernambuco. com a mterveruênc1a do 
Banco do Estado de Pernambuco S A -. BANDEPE o Banco C entrai do Bras1l. 
de abertura de cred1td' e de compra e 'endJ. de ações. no àrnb1to do Programa de 
Apmo a Reestruturação e ao A.1uste F 1scal de Estados. no valor total de ate 
R$1 .lO:! 000 000.00 (um b1lhão. quarrocenros e noventa e dms m1lhões de rea1sl 

Os recursos onund,>s dessa operação de credito destmam-se a 
financ1ar os aJUStes pre\ 1os para a pm auzaçào do BANDEPE e a cnaçào de 
uma agênc1a de desenvolvnnento. de modo a \~abl11zar a redução da presença do 
setor pubhco estadual na at1v1dade finance1ra bancana. consoante os mecarusmos 
estabelecidos pela Med1da Prov1scma n• I 654-25. de I O de Junho de 1998. e em 
conformidade com as autonzaçóes conced1das pelas \-e~s .f;staduats n•s II 441. 
de 30 de junhO de 1997. 19 860. de o~ de JUlho de I QQ7. e li 546. de 19 de mmo 
de 1998 

De acordo com as mfonnações constantes no Parecer 
DEDIP/D!ARE-98/0614. do Banco Central do Bras1l. a abertura de crédito ao 
Estado de Pernambuco lera as segumtes caractenst1cas financerras 
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a) J alc•r Jo CreJzto a ser lzhera.Jo ptdu Umào até RS 

I 402 000 000.00 tum btlhão. quatrocentos e noventa e dots 
mllhõ~s de rems). sendo que os recursos serão ut1bzados 
exclusf\ a e obngatonamente da segumte forma 

I) ate R$ I 130 000 000.00 I um bilhão. cento e tnnta milhões de 
rea1s 1. destmados a cap1tahzação do BANDEPE para 
recomposição patnmorual. 

II) ate RS 342 000 000.00 (trezentos e quarenta e do1s nulhões de 
reats I para aqu•stção de at1vos do BANDEPE pelo Estado. 

III) ate RS 20 000 000.00 ( vmte nulhões de rems) para 
mtegrahzação de cap1tal da Agênc1a de Desenvolvtmento a ser 
consUtutda 

Os •alares citados nos nens I e 11 serão atuahzados pela vanação da 
taxa SELIC dtvulgada pelo Banco Central do Brastl. de 30 04 98 ate a data do 
cumpnmento das condtções a que se refere a Clausula Segunda do Contrato 

as hbe1ao;ões dos recursos serão u::ahzauas pela Secn::tana do 
Tesouro NaciOnal - STN. em consonàncta com o an 10 da 
Medida Pro\lSona n• I 654-25/98. por conta e ordem do Estado. 
obsef\ ando-se os hmnes aba•xo. de\~damente atuahzados 
conforme refendo antenorrnente. da segumte forma 

I l d1retamente ao BANDEPE 

- até RS I 130 000 000.00 (um bilhão. cento e tnnta nulhões de 
reais l. vta amnento de cap1tal. para recomposição patnmorual, 

desses recursos. o BANDEPE deverá ubhzar até 
RS 420 000.000,00 (quatrocentos e vmte IRllhões de rems) para 
cap~tahzaçio da BANDEPREV - Bandepe Prevuiêncl8 Social, 
destmada a cobenura de passivos autuarims. 

D ) cbretamente ao Estado 
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- ate R$ 34::! 000 000.00 1 trezentos e quarenta e d01s Irnlhões de 
reats l. para aqms1ção de ati\'OS do BANDEPE. 

- ate R$ ::!0 000 000.00 1 \1nte Irnlhões de reaiS) para mtegrallzação 
de cap1tal da Agêncm de DesenvolVImento a ser consrnutda 

- a liberação de recursos para cap1tahzaçào da agêncta de fomento 
fica cond1ctonada a compro~açào da const1tutçào da refenda 
agéncta e a obtenção das autonzações necessan:..s ao seu 
funciOnamento 

C) fÍ>rnltl ,J.- ru~amcnto 

- as parcelas dos recursos liberados serão mcorporadas na parcela 
1 Pl defimda no Contrato de Refinanciamento. nas mesmas datas em 
que ocorrerem as hberações. regendo-se pelas condtções daquele 
Instrumento. 

- <e. decumdos 18 tdezo1to) meses da data da assmamra do 
Contrato de Refinanciamento. o Estado deU\ e r '' controle 
a.:1onano de qualquer mslltutçào finance1ra o sald,, devedor 1 Pl 
mcorporado. de\ 1damep1e aruahzado. sera apanado do saldo 
devedor t p, do Contrato de Refinanctamento e amomzado com 
base na Tabela Pnce. sem a observàncta do hm1tc mall..lmo de 
.:ompromemnento da RLR. a que se refere aquel~ Instrumento 

- O Estado se obnga a ~ender o controle ac10nano do BANDEPE a 
tercerros. ate 30 II 98. ut1hzando o produto então arrecadado para 
amortiZação do Contrato de Refinanctamento Em caso da não 
alienação ate a data esttpulada. o estado ahenará a Limão as ações 
de sua tltulandade no cap1tal soc1al do llANDEPE. 

- do preço final de compra e venda das ações sera subtra1do o valor 
atuahzado para amortização do Contrato de Refinanctamento, 
atual1zado conforme o dJsposto na Cláusula Sêttma daquele 
Instrumento Se a dtferença for positiva. a Umão utthzará o valor 
correspondente para amorttzação do saldo devedor do Contrato de 
Refinanctamento. de acordo com a Cláusula Dectma Primerra 
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deste lnsaumento Se negat1va. o valor da refenda diferença será 
mcorporado ao saldo devedor da parcela (P) a que se refere a 
Clausula Quarta do Contrato de Refinanciamento 

Vale notar que esse apmo financeiro esta contemplado no 
~omprom1sso assum1do pela Umão Junto ao estado. nos tennos do Contrato de 
Confissão. Promessa de Assunção Consohdação e Refinanciamento de DíVIdas 
celebrado entre a Umão e o Estado de Pernambuco. celebrado em 13 de 
dezembro de 1997 Confonne detennma a Resolução n• 12/97. do Senado 
Federal o Contraio de Refinanciamento das DiVIdas do Estado pela Uruão 
1ambem esta sendo submetido a aprec1ação do Senado Federal 

Como menc1onado a presente operação de credito msere-se no 
Pro~:rama de Apolo a Reestruturação e ao Ajuste F1scal de Estados. levado a 
efe1to pela Limão, e enquanto tal esta subordmada as Resoluções n• 70. de 1995, 
e n° 12. de I QQ7, do Senado Federal 

E:.x1gem essas resoluções que os estados observem os segumtes 
J•sposlll\OS da Resolução n" 6Q de JQQ5. do Senado Federal. como condições 
pre\la> a conl ralação do financmmento 

I) autonzaçà~ leg•slatl\3 para a realização do financiamento. 

2 l certidões negativas de qmtação de tnbutos federms e de 
regulandade de sttuação do FGTS e declaração de adimplênc1a Junto ao S1stema 
Fmance1ro NaciOnal e aos credores mtemos. 

3) comprovação de c~m~pnmento do dJsposto nos artigos 27 e 212 da 
Cons11tu1ção Federal, e na Lei Complementar n• 82, de 1995, assim como do 
pleno exercíc1o da competênc1a tnbulána confenda pela ConstituiÇão Federal. 

Nos termos do art I" da Resolução n• 70/95, as operações de 
cred1to realizadas ao amparo daquele programa encontram-se dispensadas do 
.:wnpnmento de wna séne de extgénc1as e cond1ções da Resolução 69/95, 
notadamente do cumpnmento dos bmnes de endJV!damento previstos em seu art 
~·. mc1sos I e li. Nesse sentido. o montante e o serVIÇO das operações de crécbto 
reahzadas ao amparo do Programa de Apoio a Reestruturação e ao AJuste Fiscal 
dos Estados não serão computados, no exerCJcio financeiJ"O em que forem 
celebrados. nos Imutes de endiVIdamento refendas 
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Entretanto. as operações de credrto, em geral, não estão dispensadas 

da observàncJa do lun1te defirudo no mc1so III do art 167 da Consururção 
Federal. repetido no caput do art 3". da Resolução n°69/95. ~·erbis 

"~rt 3" ~ < •'peraçõe< de aédllo reall=ada< pelos F.<tado< 
Dlstrllo FeJera/ rc/o'õ \llii'IIC'tpiOS t? por .lUQ re.lpectn·as Qlltarqmas. t'm 

um t!Xerctcto não podcrr.io e-ccedi!r ao montante da" dc:çp~..· .. as de l.'apua/ 

fiTadas na Ler Orçam~márra An11al correspon.J,·me. r,·ssa/10das as 

autnrt=ada\ medla/Ut creditO 'i çuplemcntare" ou t!(/'f?L JQJ'i com 

}ma/Idade prt·c ~>O apr<>\'Oda p<"ln Poder Legr>lallw. pu r mawrra 
ahttoilll•l oh fie. n aJ,, o di\f'O'ilcl m!n,, refiu/ução" 

Relatl\amente o esse lnmte de endrvrdamento. conforme apuração 
contida naquele parecer do Banco Central do Brasrl, a operação plerteada não se 
enquadra no hm1te ac1ma Apesar de o Poder Legrslatrvo do Estado ter 
autonzado o Poder Executivo a abnr creduo suplementar ao Orçamento Frscal do 
Estado. relat1vo ao exercrcro de 1998. no valor de R$ ~ 5 I 000 000,00 
lquatrocentos c cmquema c um mrlhões de rears). o Banco Central não 
consrderou este credrto por não arender os cnrenos estabelecrdos no ~ I • do an 
43 da Ler n• ~ 3:!0, de 17 03 6~ 

Atendendo as eXJgêncras, o· Go' ernador do Estado de Pernambuco 
encammhou o Of'ícro GG n• :!69/98. de 18 de junho do corrente. ao Senado 
Federal, sohcrtando a autonzação para a realização da operação de credrto sob 
exame, contemplando entre os docwnentos as cenrdões de adrmplêncra e de 
regulandade do estado JUDIO ao INSS. FGTS e de Tnbutos Federars. e copras das 
lers autonz.auvas da operação. Ja crtadas 

Para efeuo de comprovação dos gastos com a remuneração dos 
membros do Poder Legrslatrvo local. com a manutenção e desenvolvrmeoto do 
ensino, conforme estabelecem os art 27 e 212 da ConstJrurçào Federal, das 
despesas com pessoal e encargos de acordo com a Ler Complementar n• 82, de 
27 03 95, assrm como do pleno exercrcro da competêncra tnbutana. relatrvamente 
ao exercrcro de 1907, o Govem', do Estado de Pernambuco apresentou 
declarações do Senhor Chefe do Poder Executrvo. atestando o cumpnmento, uma 
vez que o Tnbunal de Contas do Estado declarou que as prestações d•· contas do 
Estado do Pernambuco, concernentes aos exercrcros de 1996 e 1997. 
encontravam-se sob anahse. não tendo srdo amda julgadas 
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l) Banco C l!ntral ml;)rma l!m <eu par<!cer que o Estado de 
Pernambuco encontr3-<l! adtmplente JUnto as mstttuiç0ó mtegrantes do Ststema 
Fmancetro NJctona! ~onforme consulta efetuada ao Cadasrro da Dt\1da Púbhca 
- CADJP 

E l' relaron'".., 

II- 1\IERITO E\ OTO 

J),, P''ntü de \l>ta Ja~ tinança~ publtca, pod<!-se afinnar que l!sta em 
curso no Pais um ~'!"ande aJUSte fiscal e patnmonial do setor estatal como um 
todo Nessa persp<!cma o Congresso 1\lactonal apTI'\Oll recentemente a Lei 
n• Q 4Q6•Q7 .Jutonzando o"go,emo federal a renegociar as diVIdas mobthanas e a 
matm pane dos debnos contratuais dos estados_ medtante J. concessão tmed1ata 
de um substdw fiscal-financetro da ordem de I 0° o do 'alor das dl\ldas a serem 
federalizadas e a wn cusro financeJro relarnamente batxo para os estados (6 a 
7 5° o de Juros anuats_ com 30 anos para a amort1zaç:io 1 

Contudo os estados se obngarn a cwnpnr meras de ajustes fiscal. 
parnmoruats e adrrurustrauvos. portanto esnururats. sob pena de perderem os 
benefictos linancetros concedtdos no refinanctamenro Os comprorrussos 
assumtdos smahzam para o saneamento das finanças pubhcas. porquanto as 
hberações dos emprestunos com:ed1dos estão atreladas ao CIDIIpnmento das 
metas. antes cttadas. a ser atestado pela Secretana do Tesouro Nac10nal e pelo 
Banco Central Por outro lado. se os Estado' estão nesse momento sendo 
benefictados com a federahzaçào das dt,,ti.. ;ç· emos ter em mente que a 
desorgaruzação de suas finanças de· · ! l!r. ;_ - ... medtda. as políticas 
monetana e camb1al dttadas pelo rt -.;.!" • " . · ' ·1:·r .: .as últunas decadas. Ou 
seJa. a ele\ação das taxas de ."'~'"·> .tt\amente o perfil de 
endtVIdamento dos Estados e. t:e~~-· ~ "~ • .oem foram Vltunas da 
polittca econórruca de cuno pra?o 

A o per .1cão de crel..t ... ::.J~ e,.L:lc _ 
Reesnutura~ão e ao o\ 1uste F tscal cio~ · .rad ., . 

' , >grama de Apoto a 
• ~meu da as mesmas 

condtções favora\ ets do contraiO de -~1 r,-~).' " .. r, ~·"' com a Uruão. em 
:!3 de dezembro de I QQ;. tats como taxa de JUro• , .. b ,Je ()0 o a a e prazo de 30 

anos 
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-\lem dJSS•'- a •'reraçiio pleneada msere-'e no come'w da pohuca 
federal de mcentJ\ os a redu,·iio da presença do ser,,r puhhcv estadu:~l na :III\ 1dade 
bancana Em 30 de abnl de I Cl97. tcn assmado protocolo entre o Estado e a 
Umà<' para reestruturaçã,, d,, B-\NDEPE. com base n:1 :vfed1da Pro\JSona n'' 
I b5~ os Tendo em \1Sta ,, faro Je que ,, Estado nã,, pode cumpnr com os 
compromissos constantes desse protocolo. fm tomada .J decJsào de se pn\atlzar o 
bdiico e mJcJado os proc.:d1mentos para tanto Em função da e'l.p~ctatJ\ a de 'enda 
do L'anco a mJcJatJ\a pn\ada sua snuaçào finance1ra 'em se detenorando 
rapidamente. com a ocorrenc1:1 de deficlls operac1ona1s cre>cenres c pass1vo a 
descoberto. que acabam pN <'nerar <) propno Estado Ess~ sm1aç:'io md1ca a 
ne.:.:-ssJdade e urgencJa de oe reah.!::lr a operaç:'i.J de credno em r da <Jue '1sa 
financ1ar os aJustes pre\JOS lmprescmdJ\els para a pmauzaçào dC\ BANDEPE 

Cabe destacar que os recursos gerados pela 'enda do BANDEPE 
serão uned1atamenre rransfendos ao Governo Federal para a amortização do 
saldo devedor da díVIda do Estado para com a Umão. resultante do J3 refendo 
Contrato de Refinanciamento 

Dessa fonna. o contrato de abertura de cred1to fumado entre a Uruão 
e o Estado de Pernambuco não apenas penmte a redução da part1c1pação do 
Estado na atJVJdade bancana como conmbu1 para o necessano processo de aJuste 
fiscal do setor pubhco como um todo. cond1ção md1spensavel a manutenção do 
processo de estab1hzação econõrruca e de preparação a retomada do crescunento 
em bases sustentáveis 

Em suma. considerando-se a natureza estrateg:tca da operação, seJa 
sob a ot1ca do programa de estabilização em curso. seja sob a ot1ca do 
reordenamento das finanças pubhcas do estado de Pernambuco. concluúnos 
nosso Parecer pela aprovação da operação de credito sob exame. nos tennos da 
segumte Resolução do Senado Federal. que mclw d!sposltlvo condiciOnando a 
autonzação a comprovação do estado_ JUDIO ao Banco Central. do cumpnmento 
do disposto no mc1so lli do art !6 7 da ConstitUição Federal 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 71, DE 1998 

-luton=r:J ,, T.J.tad.• d, ft:>JJmm/7 ICc.J a rt!alt:ar 
op.:raçào dr c..rrJJ!o r. •'11\llb"talh..~Jildil em contrata 
firmado t...m I~ Ut=. ~'i' r..'lllrt:" u l/mJ.o ~ c• Estado de 
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/','IIIUnlftllr'' "'''" ,/ t'lhJ\oiU .. Ihl&l ,J,, '"''"'" • cJ•• 
/.'tltldrld .. j",lllol/11f.u,,.' ~ ,-1\/1/ I'J, d••r•lll.•• 
I t.'lllhlfo/P/"tlcl\i/ oh ,,/•,•l•llol•/o ,1,,/llr•, 1/1 1 •lnf•lol 

, 't 11Ja d .. ,,~ (,, "' "'' ,,uf.u, • d. • I 'r• 'l..'1 an1u •. A· i:! .. •t•, u 
A\•c,trullllllfrtin , "" J,,,,,, fl,u<~l oiL I ,,.,,j,' ,,, 
''''"' l••lo.J! d, •lh f'\ JJ., 111111 fUIII lltl 11011 '"thl,ic• 

•fiAI/r(" L '11/'-1\ ( I h •I 1 l/lo I , , I• '•' \ 1111/J/t ... \ ,/c. rt o.i.'' 

O "E :'li -\DO FEDERAL resol.e: 

An. I" E o Estado de Pernambuco autonzado a reahzar a operaçaL' 
de cred1k' consubs1anc1ada no conrraro de aberrura de cred1to firmado em 
12.06 98. entre a Uruão e o Estado de Pernambuco. no àmbllo do Programa de 
ApolO a Reestruturação e ao Ajuste F1scal de Estados. no \a)or de ate 
RS I 492 000 000.00 1 um b1Utão. quatrocentos e noventa e do1s rrulhões de rea1s I 

An. 2• <\ operação de cred1to refenda no arngo antenor tera as 
segumtes cond1ções financerras basacas 

11 -

I í.JJ,,r do I. 'n!dl/o a ser IJI>t?rado pt:lu Umão ate 
RS I 4Q2 000 000.00 1 um btlhão. quatrocentos e noventa e 
dots rrulhões de reats 1. sendo que os recursos seráo uuhzado;; 
exclustva e obngatonamente da segumte forma 

a) ate R$ I 130 000 000.00 (um b11hão cento e tnnta rrulhões 
de rea1s ). desttnados a capnahzação do BANDEPE para 
recomposição patnmorual. 

b \ ate R$ 342 000 000.00 1 trezentos e quarenta e dms rrulhõe, 
de reats) para aquts1ção de an,os do BANDEPE pelo 
Estado, 

c l ate R$ 20 000 000.00 1 VUite ITII!hões de rea1s 1 para 
mtegrahzação de capttal da A!!êncta de Desenvoh 1menw a 
ser constmuda 

~- -- .... r 
Os 'alores Citados -n;u- "'""' .. , ·., •" 5~rão atuahzados pela 
'anaçào da ta~~:a SELIC dmdgada pelo Banco Central do 
Bras1l. de 30 04 Qg ate a data do cumpnmento das condições a 
que se refere a Clausula Segunda do C onrrato 
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.to hb<"ra,,,~, d<" recursos serão reahL.Idas pd.1 ::0.<"cretana do 
T e>OIIr•' ·~ac1on.1l - STN <"m cons.m:incta cnm o art I O da 
1\.kJr.i.l Pr''"sona n' I ó5~-::!5 9S. por conta <' ordem do 
E,t.•.J,, .. b,enand,,-se os hmne' abarxv de\ldamente 
3ruahz.1d<'5 C.'nforme refendo antenorrnente. da segumte 
fl'ml::1 

al drretamente ao BANDEPE 

-ate RS I 13LI 000 000.00 rum brlhào. cento e tnnta nulhões 
de reats 1. \la aumento de capnal. para recompostçào 
patnrnomal 

- desses recursos. o BANDEPE de\era utrhzar ate R$ 
~::o 000 000.00 !quatrocentos e vmte nulhões de rea.Js) 
para capttahzaçào da BANDEPREV B'llldepe 
Pre,ldencta Soctal. destmada a cobenura de passtvos 
a~tuamus. 

b l drretamento! ao Estado 

-ate RS 3~::! 000 000.00 !trezentos e quarenta e dots nulhões 
de reats 1 para aqlllsrçào de attvos do BANDEPE. 

ate R$ :!O UOIJ 000.00 (vmte rrulh'ies de re31s) para 
mtcgrahzação de capnal da Agencta de Dcsenvoh•.mento 
a ser consutmda 

- a hberaç:io de recursos para caprtahzaç:io da agêncta de 
fomento fica condrcronada a compro' açào da cons!ltutção 
da reienda agcncra e a obtenção das autonzações 
ne~o.e"':-.dna~ a·J ~cu funcionamento 

- as parcdas dos recursos hberado' serão mcorporadas na 
parcela 1 P l .Je!'imda no Contrato de Refina11ctamento. nas 
me>lll3> datas cm que o.:orrerem as liberações. regendo-se 
relas ,,,ndrç0es daquele lnstrumenh' 
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- se. decomdos 18 1 dezoito 1 mêses da data da assmarura do 
Contraio de Refinanc•amenlo o Estado de11ver o controle 
ac1onano de qualquer msutu1çào financeua. o saldo devedor 
(PI mcorporado. de\ldarneme aluahzado. sera apanado do 
saldo devedor 1 P l do Contrato de Refinanciamento e 
amomzado com base na Tabela Pnce. sem a observância do 
IIDllte maxuno de comprometunento da RLR. a que se refere 
aquele lnstrullllento 

- O Estado se obnga a vender o controle ac1onano do 
BANDEPE a lercetros. ale 30 I I 98, ut:diZIIIldo o produto 
então arrecadado para amon1zação do Contrato de 
Refinanciamento Em caso da não ahenaçào ate a data 
estipulada. o estado al1enará á Umão as ações de sua 
btulandade no cap1tal soc1al do BANDEPE. 

- do preço final de compra e venda das ações será subtraído o 
valor v. I• lizado para amortwlçào do Contrato de 
Refinancuunento, atualizado conforme o disposto na Cláusula 
Sétuna daquele Instrumento Se a diferença for pos1hva. a 
Umão ullbzara o valor correspondente para amortização do 
saldo devedor do Contrato de Refinanciamento. de acordo 
com a Cláusula Décuna Pnmeua deste Instrumento Se 
negatJva. o valor da refenda diferença sera mcorporado ao 
saldo deved0r da parcela ( P) a que se refere a Cláusula Quarta 
do Contrato de Refinanciamento 

Art. 3" O exercíciO da autonzação conced1da por esta Resolução f 
\ 1fica cond1c1onado a que o Estado de Pernambuco comprove. Junto ao Banco ' 

I Central do Brasd. o cumpnmenlo do d1sposto no mc1so lll do art 167 da 1 
~ Const1tu1ção Federal 

\ ~ ArL 4" O prazo para o exerc1c1o da presente autonzação e de ~ 
_ tos e setenta d1as, a contar da sua publicação -~ 

'I 0 />~. ?r;§ - r): L'/ l r, r /5~/ - . V Sala da C OIIIISsào. em ;L1 (:. j 1 ,'.' ' 

Jl -
_.i ,I 

( ~ _ , Pres•deute 
, 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÕMICOS 

OFS N • 060, DE 1998 

ASSINARAM O PARECER EM 30 DE JUNHO DE 1998, OS 
SENHORES SENADORES 

01- PEDRO PIVA, PRESIDENTE 
02 • NEY SUASSUNA, RELATOR 

08 - DJALMA BESSA 
09 - PEDRO SIMON 
10- LEONEL PAIVA 

03 • EDUARDO SUPLICY 11 - ZANETE CARDINAL 
12- CASILDO MALDANER 
13- JONAS PINHEIRO 
14- JOSE FOGAÇA 

04 • JOEL DE HOLLANDA 
05 -JOÃO ROCHA 
06 • BELLO PARGA 
07 ·GERSON CAMA TA 15- ROMERO JUCA 

PARECER N" 419. DE 1998 

Da COI\IISS -i o DE ~SSU!I TOS ECONOMICO:, 
sobre o Oficio •<;" 11"'6/ Je /998 Jo Presllil!llle dv 
BaJICO Ct!lltral do Bras1/ ~ubmt:te11do a aprec1açcitJ 
do Senado Federal o .. ~oniTato Jt: confissão 
assunçào consolu:bçào r! re/itlanclamelltO Jt! 
Jn•tdas celebrado cum a l 1mão ~tm :3 de dt::t:mbro 
ele 1997, e o termo adun:n ao co11trato, dt! J: Jt! 
pmho Jt: 1 99R com ,ase 110 protocolu cit: acordo 
firmado t!lltre a Umão t! o (;tJv~rno do Estado Jl! 
Pernambuco 110 ámhttn Jo Progra,.,a Je Aporo a 
Rel!!s/ruturaçào 11 ao -l.just .. • /isca/ Jos Estados 
110 •-alor roral Je RS /63 6-1/ 5:5 53 
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RELATOR Senador NEY SUASSUi"A 

I - RELA TO RIO 

O Presidente do BancCII Cenaal do Brasil encanunha a apreciação do 
Senado Federal o contnllo de: confissão. assunção. consolidação e 
refinanciamento de di\1das. celebrado entre a Uruão e o Governo do Estado de 
Pernambuco. em 23 de dezembro de 1997, e o termo ad1t1vo ao contrato. de 12 
de JunhO de 1998, finnados com base no protocolo de acordo estabeleCido no 
ãmbtto do Programa de Apoto à Reestruturação c ao Ajuste Fiscal dos Estados 

O Governo do Estado Pernambuco. por me10 do oficiO n• 261198 -
GG. sohc1ta autonzação desta Casa para a operação de credtto constante do 
refendo contrato e respecttvo termo adibvo. nos termos das Resoluções 
n"s b9/95. 70/95 e 12197. do Senado Federal 

\ operação em apreço apresenta as se,;umtes caractensltcas 

assunçào. pela Umào. Ja dt\1da •Onll aluai Jo E>tado de 
-Pernambuco no ,aJor de R$ 163 b4f525.53 tcento e sessenta e rrês mtlhóe> 
setscemos e quarenta e um rrul. qumhentos e 'mte e cmco reats e cmquema e 
rrês centavos 1. constttutda do somatono dos saldos de\'edores dos contratos 
firmados com a CatXa Econõrruca Federal - CEF. com amparo nos votos CMN 
162/95 e 175!95. e suas alterações. atualtzados ate 23 12 97 

Do 1o•al da divtda assunuda. sera deduztda a parcela de R$ 
b 070 111.58 (Seis rrulhões. setenta rrul. cento e onze reats e cmquenta e ono 
centavos). que corresponde ao substdto concedtdo pela Umão ao estado_ nos 
termos do an 3°. § -t•. da Let n• 9 496/97. restando o valor de R$ 
157 571 413,95 (cento e cmquenta e sete mtlhões. qumhentos e setenta e um rrul. 
quatrocentos e rreze reats e noventa e cmco centavos 1. que constitui o montante 
do refinanctamento Esse montamte compõe-st: de a 1 saldo devedor dos 
empresttmos Junto a CEF em 25 (1)8.97, atualtzado ate a data de assmatura do 
contrato. pelas condtções do refinanctamento, quats seJam. Juros de 6% a.a e 
atualização do saldo devedor pelo Índtce Geral de Preços - Dtsporubtlidade 
Interna -IGP-01, da Fundação Getúlto Vargas e b) parcela componente da Linha 
de Crédtto I. nos temtos do Voto CMN/162/ 95. extstente em 19 12.97. 
concedtda ao amparo do! Votos 162195.175/95. e suas alterações. todos do 
Conselho Monetário Nactonal 
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O conJunto da d1\1da a ser paga pelo estado sera acresc1da de 
atuahzação monetana pela vanaçào posltl\ a do lnd.ce Geral de Preços -
D1sporubihdade Interna - !GP-DI, d1\11lgado pela Fundação Getuho Vargas. ou. 
se esse for exnnto. por md1cc que \1er a subst1tu1-lo. e de _1uros remuneratonos 
de 6°~ (Seis por cento l ao ano. calculados sobre o saldo devedor eXIstente e 
deb1tados no pnmerro d1a de cada mês, em confomudade com o art 3" da Le1 
n• o 4Q6. de 1907 

2. a Uruào compromete-se a conceder fmanc1amento ao estado, em 
valor a ser fixado pelo Banco Central do Bras1L para promover os aJustes prev:os 
necessanos a pnvat1zaçào do Banco do Estado de Pernambuco - BANDEPE e a 
cnaçào de agênc1a de desenvolVImento. conforme d!sposto na Med!da ProVJsóna 
n•J 654-24. de 14 05 98, e no protocolo de acordo fumado entre as partes em 

30 04 97 

3 retin:mc1a.memo da d1' 1da. de acordo com as segum1es cond1ções 

ai R$ 126 o;7 131 lú (Cento e \mte e se1s milhões .mqucnta e sete mil. 
cento e tnnta e um reaJs e dezesse1s centavos I a serem amomzados em 360 

(trezentos e sessenta I prestações mensa1s e consecunvas. calculadas com 
base na Tabela Pnce. vencendo-se a pnmerra tnnta d1as apos a data de 
assmanua do contrato de refinanciamento. e as demaJs nos mesmos d1as 
dos meses subsequentes. obserVado o limite de d1spênd1o mensal de 1/12 
(um doze I &\'OS de 11.5"'• (onze e me10 por cento I ia receita líqUida real 
do estado 

b) parcela de RS 31 514 282.79 ltnnta e um m11hões. qumhentos e quatorze 
rrul. duzentos e Oitenta e do1s rea1s e setenta e nove centavos). a ser 
amortizada com bens e drre1tos e moeda corrente. reg1strada em conta 
gráfica. correspondeme a amornzação extraordina11a 

Esse valor. a ser atuahzado na mesma forma do restante da díYJda, 
sera amorttzado em se1s prestações menSaJs consecuavas. vencendo-se a 
pnme1ra em 30 de Junho de 1998 e as dema1s nos mesmos dtas dos meses 
subsequentes -\s prestações poderão ser hqu1dadas com recursos 
proveruentes da alienação das ações da C ompanhta Telefõmca de 
Pernambuco S A - TELPE e da Companhia Pemambucana de Boi'Tllcha 
Sintenca S A - COPERBO, que o estado se obnga, pelo conttato. a 
promover, ate 30 de novembro de 1998. na Bolsa de Valores dos Estados 
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do Rio de Janerro - BVRJ. de São Paulo - BO\ "ESP >,. ou de Pernambuco 
- BVPE. apos obndas as autonzações leg~slan' as estadua•s necessanas 

Se o produto da abenação dessas ações for msufic1entc para a 
amomzação extraordmana. o estado se compromete a pagar as diferenças 
a \~sta Por outro lado. se o produto da venda das ações ultrapassar o saldo 
devedor da conta grafica a Uruào entregara •mediatamente ao estado o 
valor excedeate 

4 O tenno aditivo a esse contrato destmou-se a proceder a duas 
modmcações no pacto ongmal. a substitUição da Ca1xa Econõnuca Federal. antes 
de51gnada 1\gente finance1ro do Tesouro Nac1onal do contrato. pelo Banco do 
Bras1l. com os u'rrespondentes J•reiiO> e obn~.1çoes e J sut-stnlllç:io da clau~ula 
que det.ima o montante de RS O:!O UOO !"lúü li O • no' ecemos c \lnte m1lhões ue 
re:us 1 a ser conced1do ao estado p;ll"a as despesas .:orn ,,s dJUStes pre,1os 
necessanos a pnvauzaç:io do BANDEPE. por ourra. <.JUe del'l.3 esse montante 
mdefimdo. para postenor detemunação do Banco Central do Bras1l 

Menc10ne-se que. em decorrenc1a do d1sposmvo acuna. o 
Gove11no do Estado e a Uruào celebraram contrato de Abertura de Cred1to de 
Compra e Venda de Ações. no valor de ate R$ I -192.0 b1lhào (um btlhào e 
quauocentos .: noventa e dms IIlllhões de rea1s 1. encarrunhado para aprec1ação 
desta Casa. destmado as despesas preVIas a pnvauzação do BANDEPE. cuJo 
saldo devedor sera mcorporado ao pnnctpal da d1\1da. regendo-se ;Jelas mesmas 
condições desta 

O presente refinanciamento \Ua a equaciOnar as d1\1das do Estado 
de Pernambuco. nos tennos do dJsposto no protocolo de acordo finnado entre o 
GoVCDIO Federal e aquela urudade da federação, em 30 de abnl de 1997 Esse 
refinauc1amento const1tu1 parte mtegrante de um conJunto de medl.das de 
relacwnadas as finanças estadums, que VISam a assegurar uma admm!.straçào 
fin3IKZIII"3 voltada para o aJuste fiscal. as quaJs constarão do Programa de 
ReeSb'Uturaçào e de Ajuste F1scal a ser acordado entre o Estado de Pernambuco e 
a União, até 30 de Junho de 1998, conforme estabelecido no contrato em apreço 
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li - !\1ERJTO 

J - Do c11mprimento de exigencias constitucionais e legaiS 

A operação de refinanciamento em pauta msere-se no Programa de 
Apmo a Reesnuturaçào e ao Ajuste F1scal dos Estados. levado a efeito pela 
Uruão. e. enquanto tal, esta subordmada as Resoluções n•s 69 e 70. de I 995. e n• 
12. de 1007. do Senado Federal 

Nos termos da Resolução n• 70/95, o Estaao de Pernambuco finnou 
com a Uruão. em 30 de abnl de 1997. protocolo de acordo. no qual foram fixadas 
as duemzes bás1cas que noneanun o contrato de confissão. assunção. 
~onsohdacão e refinanciamento de d1v1das e respectl\ c- adlll\ o celebrados entre 
esse estado c a Um:io. ora submeudos a aprec1aç:io do Senado Federal 

Exigem as Resoluções n•s 70, de 1995. e 12. de· 1997, que os 
estados observem os segumtes d1sposmvos da Resolução n• 69. de 1995. do 
Senado Federal. como condições preVIas á contratação do refinanciamento 

l \ aulonzaçào le!!Jslanva para a realização do refroanc1amento. 

~) cemdões neg.an\"as de qunaçào de tnbutos federaiS e de regulandade 
de slruPção do fGTS e junto ao INSS e declaração de adlmplênc1a 
Junto ao S1stema Financeiro Nac10nal e aos credores externos. 

3) relação dos debnos venc1dos e não pagos. 

4) comprovação de cumpnmento do d1sposto nos an1gos "!7 e 212 da 
Constitwçào Federal. e na Lei Complementar n• 82. de !995, assun 
c:omo do pleno excrctcio da competência tnbutana conferida pela 
ConsntiJição F edcral mediante cerodõcs expedidas pelos Tribwws de 
Contas a que estio junschc10nados os tomadores 

Atendendo a essas eXIgências. o Estado de Pernambuco anexou ao 
presente ple1to cóp1a da Le1 Estadual n• 11 41 O. de 20 de dezembro de 1996, pela 
qual o Poder Executivo estadual fm autonzado a renegociar a di' 1da fundada do 
estado Junto á Uruão Foram anexadas as cerlldões de regulandade jmuo ao 
INSS e ao FGTS. a relat1va a Qwtação de Tnbutos e Conmbwções Fedetms e a 
declaração de adimplênc1a JUDIO ao Sistema Finance1ro Nac1onal. Face à 

91 
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apresentação de Certidão do Tnblllllli de Contas do Estado. atestando que as 
prestações de contas dos exercícios de 1996 e 1997 enconmun-se em análise 
naquele tnbunal, e de acordo com a Resolução no 19196. do Senado Federal. f01 
eac:aminhada Declaração do Governador do Estado, md1cando o cumpnmento, no 
exercíc1o de 1997 do disposto no an 212 da Consntw.ção Federal; do que 
detenniDa a Le1 Complementar n• 82/9S, no que se refere ao lurute das despesas 
com pessoal; bem como do pleno exercíciO da competência tnbutana Atendendo 
a pedido do Governador. o Presidente da Assembléia Legaslanva do Estado 
declarou observância do disposto no an. 27 da Consntmção Federal. que se 
refere a remiDieração dos deputados estadums. 

Fottambem encammhada a Declaração rlo Secretano de Fazenda do 
Estado de que o estado não possut déquos venc1dos e não pagos 

2 - Dos limites de endividamento 

Nos termos do paragrafo wuco do an 1• da Resolução n" 70, de 
1995, do Senado Federal, a reabzação da refenda operação de credtto encontra
se dispensada do cumprimento de uma sene de eXJgênctas e condições 
estipuladas pela Resolução n• 69, de 1995, do Senado Federal. notadamente do 
cumpnmento dos hm~tes de endiVIdamento preVJstos em seu art .t•. mc1sos I e 11 
Dessa fonna. o montante e o sernço das operações de credito realizadas ao 
amparo do Prognuna de Apo1o a Reestntturação e ao AJuste Ftscal dos Estados 
não seria computados. no exercíCio financerro em que forem celebrados, nos 
Imutes de endtVJdamento refendas 

Embora essas operaçiies de credito encontrem-se dispensadas do 
cwnpnmento das eXJgênc1as e condições ac1ma refendas. não estio elas 
dispensadas da observância do Imute defirudo no caput do ~-:u art 3", verbis 

"Arr J" As operações de < reduo reab:adas pelas Estados. 
D1str110 Federal. pelos Mumczp1os e por s11a respecll\'as aUiarquzas. em 
um uerczc1o, não padef'iio exceder ao montante das d~spesas de capual 
fucadas na Le1 Orçamenttirza Anual correspondente. ressalvadas a.< 
aulorz::odas mediante crédztos •uplementares ou espec1a1s • om 
jinolzdode precisa. apravada pelo Poder Leg~s/am·o. por mazor1a 
abso/•,a. obsenvzdo o dtsposlo nesta Resolução" 
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Parece-nos ind1scut•vel que a observànc1a dessa cond1ção não 
poderá ser exJSDida, uma vez que unphcana descumpnmento do art. 167, liJClSO 

m, da Consutwção Federal. no qual é vedada a reahzação de operações de 
crédito que excedam o montante das despesas de capnaL exceruando as que 
forem autorizadas mcchante credJ.tos complementares ou espec1a1s 

Não obstante, o ofic10 Pres•-98/1699, do Banco Cenrral do Brasil, 
que segue o entendimento marufesto no Parecer DEDIP'DIARE-08/616. adnute 
que o refinanctamento podera ser reahzado sem onerar '' hmtte estabelecido no 
an. 3". da Resolução n° 69, de 1-t 12 95. -·\me as caracrensucas peculiares da 
operação de refinanciamento das di\"J9as .:onrrarua1s nas quaJs não na hberaçào 

--de novos recursos, mas apenas subst1tu1ção do credor .:>ngmal- pelo Governo 
Federal, e tendo em VISta que as conrratações .:umpnram as ex1gênc1as 
mgulamentares a época das autonzações.. · 

Em que pese a argumentação acuna. plenamente JUSUficavel sob o 
aspecto econõnuco, toma-se 1mprescmdí\ el. por rratar-se de preceito 
consutucional, que a operação de crédJ.to pretendJ.da seJa amparada em credito 
suplementar ou especial, aprovado por ma10na absolu1a do Poder Leg~slanvo 
estadual. 

J- Dos impactos e repercussiles nas jintUIÇas públicas. 

AsJ analisarmos as condtções financeU"aS do contrato em apreço, 
venfica-se a concessão de dois upos de subs1d10 ao estado Em pruneuo !ugar. a 
diferença, no valor de RS 6.070 111.58, entre a d.íVJda asswruda pela Uruão e o 
montant.: refinanciado. que representa subsídto explicito da Uruão. decorrente da 
fonna de apuração do valor a ser refinanciado relau' o a dmda mob1hána e as 
demais obrigações do estado. conforme o d1spos1o no art 3". paragrafas 2" a 4", 
da Let n• 9 496, de 1997 Alem d1sso. a Uruão arcara com o d1ferenc1al dos 
encargos, uma vez que sera remunerada por Juros rea~s de 6% a a no 
refinanciamento concedido. enquanto o custo financeU"O real de sua díVIda 
mobiliána tem s1do relativamente mmor 

A proposlto desse dJ.ferenc1al, e prec1so cons1dernr que. em se 
tratando de operação de créd1to a ser amorbzada em trmta anos. e que a 
contintndade do aJuste na econonna braslieU"a vem cnando as cond1ções para a 
redução do custo de colocação da dJ.VIda pubh• a federal. a taxa méd1a real de 
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Juros dessa diVIda. ao longo desse período. devera aproXIIIUU"-se, gradabvamente, 
dos 6% a a. Em consequência. o sllbs•dio conced1do ao estado será, também, 
consideravelmente redUZido 

Com r~ter~nc•a a op~raçào. ~ 1mponanre realçar que a concessão de 
~aranuas. com base nas receitas propnas do estado. em suas quotas-panes do 
FPE .: nos creduos de que trata a l.e1 Complementar n• 87/96, conjugada a 
defiruçào do lurute de I I.s• o de comprometunento da rece1ta liqwda real do 
estado. desnnada ao pagamento das despesas de Juros e amomzações de sua 
dJVIda. constituem fatores que tendem á reduz1r a necessulade de futuras 
renegociações 

Ressalte-se. amda. que por tratar-se de operação de refinanctamento 
de diVIdas Já eXJstent~s. não OCOITel"a aumento no montante de endividamento 
púbhco Ao contrano, a operação. ao promover a pnvatização de trà empnsas 
estatws. CUJOS resultados serão apltcados no abatunento do saldo devedor do 
estado. ocas1onara wna redução da diVIda líqwda do setor pübhco, como um 
todo Com relação aos encargos financetros. como Já menCionado, haverá um 
deslocamento de custos do Governo Estadual para o Governo Federal, 
correspondente a diferença entre a t:1xa de Juros de 6% a.a.. a ser paga pelo 
estado. e a taxa de Juros paga p~la esfera federal no mercado fillancetro, 
geralmente supenor a esse patamar. Inobstante, ao se cons1denu que o custo 
financerro de captação de recursos da Uruão tem s1do slstemabcamente mferior 
ao venficado para os estados e mmucípios, pode-se supor que haverá mn ganho 
financerro global pai"ll o setor pubhco do País 

E prec1so sal1emar. no entanto. que o prmc1pal mento da operação 

em tela e o de equac10nar a Situação de madunplênc1a do estado, que, JlllllO aos 
demais mtegrantes do Programa de Apo1o a Reesauturação e ao AJuste Fiscal 
dos Estados. encontram a altematJw de perseguir. efet1vamente, a meta de aJuste 
fiscal. ao obterem condições adequadas de pagamento de sua diVIda, DU'!!!i!l!!t.e o 
alongamento dos prazos. a custos menores O programa tem como meta a 
manutenção da díVIda financeira estadual em valor não supenor !10 de sua rec:CJia 

hqu1da real anual. estabelecendo que enquanto esse equilíbno não se verifique, 
o eslado não podera eiDitlr novos lltulos no mercado mtemo, ccmfonne 
consubstanciado em cláusula do e011trato em questão. 
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.t - Da presen•ação da capacidade de pagamento do Esrado de Pernambuco 

ComL' !d mem:1onad•J. um dos dspectos substanmos do contrato de 
retin;~nc1am.:'ntO em e'\3.!Tie d1z respeno ao estabelecimento de um hmue de 
~ompr0meumento da recena do estado com o pagamento assoc1ado ao fluxo 
financeiro da sua dl\1da 

A fixação desse percentual stgrufica que o estado comprometera 
11.5" o de sua rece~ta hqmda real para atender ao conjunto de obngações 
decorrentes do sen 1ço da dtVJda eXIstente na data do contrato de 
refinanctamento. abrangendo a despesa decorrente da di\1da ora renegocl.llda. 
somada as proveruentes de negoc~ações de outras díVIdas 1 Let n• 7 976, de I 989, 
Le1 n• 8 7':!.7. de 1993. Le1 n• 8 212. de 1991. Let n• 8 620, de 1993; divida 
externa contratada ate 30 de setembro de 1991. parcelamentos de divida junto ao 
!NSS ate 30 de março de 1996) Observe-se que as parcelas referentes à 
amomzação extraordmana não se incluem nesse lirrute e, amda. que. de acordo 
com clausula do contrato de refinanciamento, o mesmo podera ser elevado em 
quatro pC'ntos percentuats. se não forem atendidas as elagênc•as contratuais. 

O contrato d1spõe que os valores que ultrapassarem esse teto serão 
pagos quando da ocorrênc1a de dtspêndtos 1nfenores a ele, ou serão 
refinanciados. em are 60 parcelas mensa1s, a partrr do termmo do contrato de 
refinanciamento em questão. nas mesmas condições financeii'3S ali pre.,stas. Sio 
condtções que poss1b1htarn a reordenação desse pass1vo mob11111no e VIabilizam a 
eficacm do presente contrato 

III- \'OTO DO RELATOR 

O pleno do governo do Estado de Pernambuco enquadnl-se nos 
termos do Programa de Apo1o à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados., 
ora em execução pelo Governo Federal, CUJO obje11vo prmc1pal é o saneamento 
financerro, patnmorual e adnumstratlvo das wudades da federaçio, como 
mstnunento para uma reestruturação global das finanças pubhcas no Pais. Nesse 
senndo. não apenas os refinar1ctamentos das d1VJdas mobiliánas e contratwus dos 
estados estão amparadas no programa. mas também wn conJunto de uuciattvas e 
medtdas estrurura1s que pernutam a recuperação da capa<;~dade de mvestunento 
da estera publtca .. 1 e'\empio da pnvauzaç:io de empresas e da e'Cecução de 
programas de modem1zacão adtmmstrau'a e mbutana 
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Saheme-•c que a unponãnc1a dessa rene!'oc1a.;ao para o E~tado de 
Pemamouco 1es1de. essencialmente. no compronusso com a adequação de sua 
programação financeu-a para atendimento dessas obngações. alem das vantagens 
decorrentes do alongamento dos prazos e da redução de encargos Note-se que o 
compronusso com a sarudade financeira. meta pnnc1pal desses acordos. não 
deve representar. para os estados. um obJellvo em SI. mas um pressuposto para a 
recuperação de sua capacidade de mvesttr O equ1Hbno das finanças estadua1s. 
dentro de uma estrutttra de gastos em que as despesas de pessoal não 
ultrapassem o linute legal de 60"'•· e as obngações com a d1v1da se resmnJam a 
I L5"o da recena l:qUida. pernut1ra que as despesas de custeio e. pnnc1palmeme. 
as de mvestunent:>. possam ser adequadas as necessidades de atuação da esfera 
pubhca estadual 

Ressalte-se. tambem.. que a presente renegoc1ação promovera a 
pnvanzação de três empresas estadums. a TELPE. a COPERBO e o B~EPE. 
conmbumdo. assim. para a redução do estoque da díVIda do estado. e do setor 
publico como um todo 

Fmalmente. cumpre o!Jservar que o controle do déficu publico. corno 
uma meta ccmpantlhada entre a Uruão e os estados. que requer o seu 
compromettrnento com aJustes estrUtttrats nas arcas financerra. admuustrativa e 
patrunomal e condição mdiSpc:illsavel a manutenção da estab1hdade e ao 
estabelecrrnento dos pressupostCils necessanos ao crescunento econõnuco 
sustentado 

Entendemos. portanto, que o pleito atende as normas estabelecidas 
por esta Casa e que, quanto ao ménto. contnbui para o saneamento das finanças 
pubhcas do estado e do setor publico em geral Conchúmos o nosso parecer pela 
autonzação deste Senado. que confenra eficacia a celebração da operação de 
credito em tela. nos termos do segumte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 72, DE 1998 

AIIIOrl!i.l •• Estadu Jl/! rttrnamhw.u LI ~o.UIItratal 
uperaÇQO r.lt: I ~fiiiDIICIQnrt!IIIO .J~ dtVIU&l.S do f!StadO 

ct»rsttbSIQIICloda 110 contraio de .·onfissii.o 
ammçào. consolrdoçào e rejiriOIICiamemo de 
dwrdas celebrado com a Umão em ; J de 
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dtt::cmbro ri~ 199- r! o tL•rmo a.dlll\'0 ao coutralO Jr: 
I~ J~ 111nho tic: ,998 "'om base no protocolo dt! 
acordo _firmado t.'lllrf! a I_ 'mão a.' o GOl.'f!TIIO do 
Estada e.lr; Pttrnamhu.:o 110 ambuo Jo Programa da.~ 
A.pow (.1 8t!esrrurrm.1..;ao 1:' ao 4.msrf! Frscal dos 
Estados 110 •-alor ror .. / J, RS 163 64/ 5:S.53 

O SENADO FEDERAL resohe: 

Art. 1" E o Estado de Pernambuco autonzado a contratar operação 
de refinanciamento de dt\1das do estado. consubstanciada no contrato de 
confissão. assunção. consohdação e refinanciamento de dl\1das. celebradó com a 
Uruão, em 23 de dezembro de 1997. e termo aditivo ao contrato. de 12 de Junho 
de 1998. com base no protocolo de acordo firmado entre a Uruão e o Governo do 
Estado de Pernambuco. no ãmb1to do Programa de Apmo a Reesrrururação e ao 
AJuste F1scal dos Estados 

Art. 2" A operação de cred1to refenda no a.'11go antenor terá as 
segumtes cond1ções financerras 

- Saldo da díVIda. RS 163 6-11 525,53 <cento e sessenta e três 
nulhões. se1scentos e quarenta e um rml. qumhentos e VInte e 
cmco reats e cmquenr_a e três centavos 1. em 23 de dezembro de 
1997. sendo de RS 157 571 413,95 (cento e cmquenta e sete 
milhões. qumhentos e setenta e um nul. quatrocentos e treze reBJs e 
noventa e cmco centavos 1 o valor a ser refinanctado. e 
RS 6 070 111.58 (sets nulhões. setenta nul. cento e onze reats e 
cmquenta e otto centavos). o valor correspondente ao subsidio 
concedtdo pela Limão ao Estado de Pemantbuco. nos termos dos 
§§ 2• a 4• do an J•. da Let n• o 496/97. 

11 - [ncart:o~ 

a) JurCts 1:'1° o • ~e1s por c~nto 1 ao ano 

bl \tuahza.;ào do saldo qe,edor mensalmente pelo IGP - DI. 

III- Prazo 30 ltriDtal anos. 

IV - Garann:~ receitas propnas do estado. rransferenc1as do Fundo de 
Pa."tlctpação dos Estados e do D1stnto Federal - FPE e os créditos de 
que trata a Le1 Complementar n• 87. de 19Q6. 

07 
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V - C ond1ções de Pagamento 

a1.4morll::a,õn extraordmana equn·alente a RS 31 514 282.79 (mnta e 
um nulhõe~. qumhenros e quatorze nul. duzentos e 01tenta e do1s rea1s 
e setenta e nove ce.m.tavos 1. atuahzada pelas mesmas condições do 
restante da díVIda. e que sera objeto de registro em uma conta grafica. 
O pagamento sera efetuada nas segwntes cond1ções. em se1s 
prestações mensais consecunvas, \'Cncendo-se a pnmetra em 30 de 
Junho de 1998 e as den•a1s nos mesmos dias dos meses subsequentes. 
as prestações poderão ser hqu1dadas com recursos provementes da 
abenação das ações da Companlua Telefõruca de Pernambuco S A
TELPE e da Companh1a Pernambucana de Borracha Smtellca S A -
COPERBO que o estado se obnga. pelo contrato. a promover. ate 30 
de novembro de 1998, na Bolsa de Valores dos Estados do R..lo de 
JanetrO - BVRJ. de São Paulo - BOVESPA ou de Pernambuco -
BVPE. apos obtidas as autonzações leg~slanvas estadua.Js necessanas 

b) Amom::açõo em 360 (trezentas e sessenta) parcelas menSa.Js, pela 
tabela pncc a 1/12 (um doze avos) de li.S"ã (Onze e me1o por cento) 
da rece1ta hqwda real do estado 

Parágrajo umco O descumpnmento pelo Estado de Pernambuco 
das obngações constantes do contrato de refinanciamento, mclumdo atrasos de 
pagamentos. asstm como das metas fisca1s e financeiras, acordadas em seu 
Programa di" Reestruturação e de Ajuste F1scal, unphcara, enquanto pers1sttr o 
descwnpnmento. a subsutu1ção dos encargos financeiros refendas no capu1. por 
encargos equ1valentes ao custo medio de colocação da díVIda mobdiana federal. 
acresc1do de Juros de mora de I 0 á I wn por cento 1 a a . e a elevação do IIDnte de 
d1spend10 mensal para 15.5°o tqumze e me1o por cento• da recena hqu1da real do 
~stado 

Art. 3" Pelo tenno adatl\ o do contrato de confissão, asswtçào. 
consolidação e refinanciamento de diVIdas. celebrado entre a Uruão e o Estado de 
Pernambuco. a Uruão ~e compromete a cónceder fmanc1amento ao estado. em 
valores a serem fixados pelo Banco Central do Bras1l. para promover os ajustes 
P'"'~os necessános a pnvatJ.ZB.Ção do Banco do Estado de Pernambuco -
BANDEPE e a cnação de agênc1a de desen\'OIVImento. confonne disposto na 
Med1da ProVIsona n• I 654-24, de 14 de ma10 de 1998. e no protocolo de acordo 
finnado entre as panes em 30 de abnl de 1997 
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Art. 4" O e"terc:cm da autonzação conced!da por esta Resolução 
fica condJcJOil:tdo a que o Estado de Pernambuco comprO\e. Junto ao Banco 
Central do Bras1l. o cumpnmento do d1sposro no InCISO III do art 167 da 
Consnrutçào Federal 

Art. 5" Esta Resolução entra em \1gor na data de sua pubhca~ào 

Sala d..a (" llm1ssao em 

1 

Prela.jeml 

' l ,l,'/ I ·~-
'- {/_ fReiJÍor 

I J 

] 
'', 'J: 

J ,._ •"-~ 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS 

OFS N • 61 DE 1998 

ASSINARAM O PARECER EM 30 DE JUNHO DE 1998 OS 
SENHORES SENADORES 

01- PEDRO PIVA PRESIDENTE 
02- NEY SUASSUNA RELATOR 

03 - JOEL DE HOLLANDA 
0-1 - EDUARDO SUFLICY 
05 - PEDRO SIMON 
06- GERSON CAMA TA 
l'7 - JOÃO ROCHA 

08 - CASILDO MALDANER 
09- BELLO PARGA 
10 - DJALMA BESSA 
11 - ZANETE CARDINAL 
12- LEONEL PAIVA 
13- JOSE FOGAÇA 
14- ROMERO JUCA 
15- JONAS PINHEIRO 
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PARECER N" 420, DE 1998 

Da CO'\IISS.i.O DE -\SSl 'iTOS 
ECO'Ó~IICOS ,Jbre c: Ofic1o S' n' 62 
de ~ 9'-'S l Ofk1.:o PRES l • .. = : -De;. ..:e 
:!9 06 98 na ong:em 1 do Sr Presidente ao 
Banco CentraJ do Brasu encarrunhanao a 
marufestaçio ~Jesta auta;cuta soore c Contrato 
de Co:ulss.iv -\ssur.c.i.J Consohda..;ã0 e 
Refinanciamento de DI\ 1aas .:e1ebraao entre a 
Uruão e o Estado ce Goaas .. o ãmb1•o ao 
Progr.a"':la je ~0010 ~ Reest:L.turaçãc e a.) 
AJUS!e F•sc.:a.! dos E.::l3.:1c 5 

REL.>.. TOR Senador J0..\0 ROCH.-\ 

I - RELA TÓRIO 

Vem a esta Casa ofic1o do Senhor Pres1deme do Banco Central do 
Brasil ~ncarrunhando a marufestação desta autarquia sobre o Contrato de 
Conrlssão \Ssunção. Consolidação e Refinanc1amemo de DIVIdas. ;;elebrado 
entre a l'ruão e o Es1ado de Gmas. no ãmbno do Programa de Apmo a 
Reestrururação e ao AJuste F1scal dos Estados 

.>.. operacão pleiteada pelo Governo do Estado de Gmas msere-se 
no conJunto dos ob]envos macroeconõllllcos do pa1s. na medtda que ,,abli!Zara a 
redução dos encargos e o alongamento do prazo de amorr!Zaç~ :> do estoque da 
dí~1da refinanciada mduzmdo ao aJuste fiscaL em decorrência dos 
comprorrussos asswrudos pelo Esmdo 

As condições da operação pleneada são as segumtes 

H 'alor da divida a ser adqumda pela União: R) 
1 340 356 054.35 (hum b11hào. trezentos e quarenta rrulhões. 
trezentos e cmqueata e se1s rml. cmquenta e quarro reais e mnta e 
cmco centa' os 1. assun d1stnbu1dos 

31 jJ lll\l.:Ja m0b1han3 e•.IStenre ~m :1 Ü~ .O!) am.:la n30 paga 
~_,u ..! uue ..:onsutlllaa J.OO:S ::::sta Jara ... vnsuo,;ta.ncicu sua 
,uno1~s rc·lagem aruahzada J.te cu"''-:~ 

b' Jo;; saldos de\"edores dos .:onrratos tirmados com 0 Banco 
:.Jac10nal Je Desen,ol\lmemo Econôm1co e Soc1al- Bl\'DES 
ate 31 03 96. 
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c 1 dos :aldos devedores dos contratos finnados com CaiXa 
Econõrruca Federal - CEF ate 31 03 96, destmados a 
proJetas de habitação e saneamento. e, 

dl dos saldos devedores dos contratos fumadas com a CEF com 
amparo nos \Otos do Conselho Monetano Nacional - CMN 
n• 162 '95.1 i5195 e suas alterações, aruahzados ate 25.03 98, 

II l •·alo r a ser refinanciado do valor total de RS 
1.340 356 054,35 (hum bilhão, trezentos e quarenta lllllhões, 
trezentos e cmquenta e se1s rrul. cmquenta e quatro rems e tnnta 
e cmco centavos) sera dedUZida a parcela de RS 
177 ::!98 ::!91,39 ( cecto e setenta e sete nulhões, duzentos e 
noventa e Oito rrul, rluzentos e noventa e um rems e tnnta e nove 
centavos), correspondente ao subsídio concedido pela Ullião ao 
Estado de G01as. nos tennos do art 3", § 4". da Le1 n• 9.496, de 
11 09 97. sendo refinanciado o valor de RS I 163.057 762,96 
(hum bilhão, cento e sessenta e três mllhões. cmauenta e sete 
rrul. setecentos e sessenta e do1s reaJs e noventa e seis 
centavos), ass1m dtstrtbwdos 
al dmda moblltána RS 764 758.187,::!1 (setecentos e sessenta 

e quatro mJ!hões. setecentos e cmquenta e 01to nu!, cento e 
Oitenta e sete rems e vmte e um centavos), 

b) dívtda contratual - BNDES. RS 132.::!31 588,89 (cento e 
trmta e dots ~es, duzentos e trmta e wn mtl. qUlllhcntos 
e Oitenta e oito rems e Oitenta e nove centavos), 

c) dívtda contratual - CEF (habitação e saneamento) - RS 
36 506 944,77 ( tnnta e sets mllhões. qwnhentos e sets nu!, 
novecentos e quarenta e quatro rems e setenta e sete 
centa\osl. 

d) dtvtda contratual - CEF (votos do CMN n• s 162195 
175195 e alterações l - RS 229 561 042,09 (duzentos e vtnte 
e nove nulhões. qwnhentos e sessenta e um mJI. qttarenta e 
dOis reats e nove centavos) 

IIII encargos: Juros de '>0 Ó ao ano. calculados sobre o saldo 
devedor extstenre. sendo debitado no pnme1ro d1a de cada 
mes. 

IV) atualização do saldo devedor: ,·anaçào positiva do lndtce 
Gera! de Preços (conceito de dtspomb1hdade Interna) da 
Fwtdação Geruho Vargas -!GP/DI, 

1(11 
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\') condições de pagamento da amomzacão e~traordinana: RS 
:!3:! 6 li 552.59 1 duzentos e mm a e .:luiS mllhões. se1scemus e 
onze lliiL qumhemos e cmquenta e dms rea1s e crnauenta e no' e 
centavos 1. C'-'rrespondente a :!0° o da dl\lda refinanciada. 
arual:zada pela 'anação posm'a do !GP DI. acresc1da de Juros 
de 6% ao ano. com recursos proveruemes de 
al cred1tos liqwdos e cenas do Estado Junto a Uruão. em 

decorrência dr empreend!Dlentos no temtc,no do atual de 
Estado de Tocan!UlS. de acordo com u d!sposto no an 13. ~ 
7", do Ato das DispoSIÇÕes Consmuc10naJs Transnonas -
ADCT. a serem apurados conforme audnona a ser reahzada 
pela Secretana Federal de Conrrole - SFC. CUJOS valores 
serão conc1hados pela Secretana de PlaneJamemo e 
Desenvolvunento Reg~onal do Estado de Gmas - SEPLAN. 

b) cred!tos que tenham s1do objeto de nO\ ação a que ~e refere 
a Med1da Pr0\-1SOna n• I 635-19. de 13 03 98, pelo \alar 
presente calculado a taxa de desconto de I :!0 'o ao ano. 

VI) condições de pagamento da amomzação ordinaria: R$ 
930 446 210,37 (novecentos e tnnta rrulhões. quarrocentos e 
quarenta e se1s nu!. duzentos e dez rems e tnnta e sete 
centavos), que devera ser paga em 360 1 trezentos e sessenta l 
prestações mensms. pela Tabela Pnce. lunnadas ao d1spêndJO 
mensal de 1/12 CJ!e I 5% da Recena Real L1qu1da dos Estado 

VII) garantias: as rece1tas propnas do Estadu. as TTaDsferências 
consntucmnms e os cred1tos de que rrata a Le1 Comolementar 
n• 87, de 13 09 96 

De acordo com o paragrafo uruco do art 1° da cuada ResoJUcâo n· 
70/95. as operações de cred!to contratadas no ãmbuo do Programa de -\oo1o a 
Reesuuturaçào ~ ao .-\JUSte Fiscal dus E,la.Jc-; nao ~.,-a, diTl no < ,erc'~"' 
financeirO em aue toram celebrados \JS respeCJ,h'' .:umrat<J; c•S lJml!eS ore\lSiuS 
no an ~· mc1sos 1 e 11. da Resolucào n ,..q Je I~ 12 ''' u.:- Senado Feaer::.l 

O ple11o es1a submendo aos 1ermos Ja Res.:.Juçãu n- c-9.45. yue 
d!spõe sobre hmlles globaJs e condições para as operações de cred1to mterno e 
externo dos Estados. do D1smto FederaL dos :-..1umc1p1os é suas aurarau1as 
mclus1ve o lançamemo de l!tulos da dmda pubhca 

O Banco Cenrral do Bras1l pronunciOu-se fa\ora\elrneme .1 

operação atraves do Parecer DEDIP/D!ARE-08·061 :?.. de 25 06 98. no aual 
anahsa as cond1ções do contraio 
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Para efeito de comprovação dos gastos com a remuneração dos 
membros do Poder Legtslanvo local, com a manutenção e desenvolvunento do 
ensmo e com pessoal, conforme estabelecem os arts 29 e 212 da Constituição 
Federal, o então VIgente an 38 da ADCT e a Let Complementar n• 82, de 
27 03 95, bem como o pleno exercíc10 da competêncta mbut:ma. relanvamente 
ao exerctcto de 1997, o Governo do Estado de Gotas apresentou cerndão do 
Tribunal de Contas do Estado 

Ressalte-se também que. com relação a eX!gencta contida na 
Resolução n• 117, de 21.11.97, do Senado Federal. conforme despacho 
pubhcado no Diáno de Jusnça. o Supremo Tnbunal Federal defenu o pedido de 
medtda cautelar. para suspender, com eficacta ex nunc, a execução e 

-aphcabthdade do menc10nado normativo 

AdemaJs, o Governo do Estado de Gotas encontra-se cadastrado 
como adimplente junto às msttnuções mtegrantes do S1stema Financetro 
Nactonal. conforme consulta efetuada ao CADIP 

É o relatóno. 

II-VOTO 

O Governo do Estado de Gotas sollctta a aprovação por esta Casa 
do Contrato de Confissão, Assunção: Consolidação e Refinanciamento de 
DiVIdas, celebrado entre a Uruão e o Estado de Gotas. no ãmbtto do Programa 
de Apmo a ReesmJturação e ao AJuste Ftscal dos Estados 

Cabe ressaltar que a aprovação do refendo contrato , a1 ao encontro 
do processo de aJuste fiscal das comas publicas nactona•s . .::.:>nsohdando-se as 
.n-es esferas de poder (federal. estaddal e mumctpal l. ,,ab1hzando. destarte. a 
manutenção da estabthdade monetána no pats 

Além do mms, não podemos detxar de ressaltar que o Estado de 
Gotas tem apresentado wn desempenho extremamente favoravel. do ponto de 
VIsta dos seus tndicadores de finanças públicas, sendo um dos poucos estados 
que rem se enquadrado no lumte para despesas de pessoal, couforme o 
precettuado pela Let Complementar n• 82, de 1995 

Conclumdo, pOis, que o processo encontra-se tnstrwdo de acordo 
com a legtslação em VIgor, sou de parecer favorável ao atendunento do pleito do 
Governo do Estado de Goiás, nos termos do segumte· 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 73. DE 1998 

Auton:a a ej~llt.YJcào rl~t CmiiTQIO tM 
COI!Jissilo .4ssuncão. ConsoluiDçiio • 
Reji71Dncramento Je DIVIdas. C8lebrado 
•ntre a (/mão • o Esrado de Gtmu. 110 

timbllo Jo Pro'{"ama de 4poro a 
Reestmtur.:n.ãu t! au AJu.ue Ftscal dos 
Estados 

O SENADO FEDERAL resolve: 

ArL I" Fica o Governo Federal autonzado a celebrar. com o Estado 
de Go1ás. Contrato de Confissão. AssWJção, Consolidação e Refinancwnento de 
DiVIdas. no âmb1to do Programa de Apo1o a Reestruturação e ao Ajuste Fiscal 
dos Estados. 

segumres 
An. ~· .!,.s .:ondJcões oara .:! oper:~c:io ~ ser ,onrr:~rada serão :~s 

I) valor da divida ~a ser adqumda pela llnião: RS 
1 340 356 054.35 (hwn bilhão. rrezenros e quarenta milhões. 
trezentos e cmquenta e se1s ltlll. cmquenta e quatro rea1s e mnta e 
cmco cenra' os), assun d1stnbmdos 
a) da diVIda mol!!hãna eXIstente em 31 03 96, amda não paga. 

ou a que. consiJtwda apos esta data. .:onsubsrancJou sua 
siDiples rolagem. atualizada ate :o 03 98. 

b) dos saldos devedores dos contratos firmados com o Banco 
Nac1onal ele DesenvolVImento Econõm1co e Soc1al - BNDES 
ate 31 03 96, 

c) dos saldos devedores dos contratos firmados com CaJxa 
EconõiD!ca Federal - CEF ale 31 03 96. desttnados a 
projetas de habttação e saneamento. e, 

dl dos saldos devedores dos contratos finnados com a CEF com 
amparo nos votos do Conselho Monetano Nac1onal- CMN 
n"162/95,175/95 e suas alterações. atuahzados ate 25.03 98, 
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II) valor a ser refinanciado do valor total de RS 
I 340 356 054,35 (hum bilhão. trezentos e quarenta rmlhões, 
trezentos e cmquenta e sets rml. cmquenta e quatro rems e trUita 
e cmco centavos) sera deduzuia a parcela de RS 
177 298 291.39 (cento e setenta e sete nulhões. duzentos e 
noventa e o1to mil, duzentos e noventa e um reats e IIUita e nove 
centavos), correspondente ao subsidio concedido pela Umão ao 
Estado de Gotás. nos tennos do art 3", § 4". da Let n• 9 496. de 
11.09 97, sendo refinanctado o valor de RS I 163.057 762,96 
(hum btlhão, cento e sessenta e três Illllhões, cmquenta e sete 
mtl, seteccntcs e sessenta c dots rems c noventa e sets 
centavos), assim distnbwdos 
a) diVIda moblitária. RS 764 758.187,21 (setecentos e sessenta 

e quatro milhões, setecentos e cmquenta e 0110 rml, cento e 
oitenta e sete rems e vmte e um centavos), 

b) diVIda contratual - BNDES R$ 132.231 588,89 (cento e 
trmta e dots nulhões. duzentos e trmta e um Illli. qUinhentos 
e oitenta e oito rC3.Is e ottenta e nove centavos), 

c) diVIda contratual - CEF (habitação e saneamento) - RS 
36 506 944.77 (tnnta e sets mtlhões. qwnhentos e sets nu!. 
novecentos ~ auarenta e quatro rea1s e setenta e sete 
centa\OSJ. 

d) dt\ tda conrratuai - CEF (votos do CMN n• s 162 '95 
175/95 e alteraçô<:sJ- R$ ~~9 561 042.09 I duzentos e \1nte 
e nove nulhões. qutnhentos e sessenta e wn mtl, quarenta e 
dots rerus e nove centayos) 

III) encargos: Juros de 6% ao ano. calculados sobre o saldo 
devedor eXJstente. sendo debitado no pnme1ro dta de cada 
mês. 

IV) atualização do saldo devedor: vanação posmva do Índtce 
Geral de Preços C concetto de dtspombthdade mtema l da 
Fundação Getuho Vargas -I GP/DI, 

V) condições de pagamento da amortização extra01·dinária: RS 
232.611.552,59 (duzentos e trmta e dots nulhões, setscentos e 
onze nul, qwnhentos e cmquenta e dots rems e cmquenta e nove 
centavos), correspondente a 20% da diVIda refinanciada, 
arualtzada pela vanação posmva do IGP/Dl, acresctda de Juros 
de 6% ao ano, com recursos proveruentes de. 
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a) credites liqwdos e certos do Estado JUDto a UDião, em 
decoll"ênC18 de empreendimentos no temtóno do atua1 de 
Estado de Tocantins, de acordo com o disposto no art. 13, § 
7", do Ato das D1spostções Consntuctonms Tnmsitórias -
ADCT. a serem apurados conforme awiltona a ser realizada 
pela Secretana Federal de Controle - SFC, CUJOS valores 
serão conCiüados pela Secretaria de PlaneJamcato e 
DesenvolvuneniD Reponal do Estado de Goiás - SEPLAN; 

b) crer:htos que tenham s1do objeto de nevação a que se refen: 
a Medida Provlsóna n• 1.635-22, de 12.06.98, pelo valor 
presente calculado à taxa de desconto de 12% ao ano; 

VI) condições de papmento da amortização ordinária: RS 
930.446 210,37 (DOvecentos e trmta IDilhões, quatroc:clllOS e 
quarenta e seJS md, duzentos e dez rems e trmta e sete 
centavos), que deverá ser paga em 360 (trezentos e sessenta) 
prestaÇões mensats, pela Tabela Pnce, llimtadas ao dispindio 
mensal de 1/12 de 15% da Receita Real Liqwda dos Estado; 

\'II) garantias: as recettas propnas do Estado. as rransferênctaS 
consmuctonms e os creditas de que trata a Le1 Complementar 
n• 87 de 13 09 96 

Art. 3" A presente autonzação deverá ser exerctda no prazo de duzentos e 
setenta dtas, a contar de sua pubhcação 

Art. 4" Esta Resolução entra em YJgor na data de sua publicação 

llluJJJOtl JO Dr JOD#O 
Sala das Sessees. em · 

I 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 

OFS N o 62 , DE 1998 

A~INARAM O PARECER EM "30 DE JUNHO DE 1998, OS 
SENHORES SENADORES: 

01- PEDRO PIVA, PRESIDENTE 
02 -JOÃO ROCHA, RELATOR 

03 • JOEL DE HOLLANDA 
04 - ROMERO JUCÃ 
05 - ZANETE CARDINAL 
06 • EDUARDO SUPLICY 
07 - DJALMA BESSA 
08 - BELLO PARGA 
09 -JONAS PINHEIRO 
10 • CASILDO MALDANER 
11 -GERSON CAMATA 
12 • NEY SUASSUNA 
13 -JOSÉ FOGAÇA 
14 ·PEDRO SIMON 
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PARECER N• 4:Zl, DE 1998 

1- RELATÓRIO 

Da C0/1.1/SS.jo DE ASSUNTOS 
ECOAOMICOS sobre o 0/icw "S" n• 64, de 
/998, do Prestdente do Banco Cenrra/ do 
Bras1l, encammhando solrcltaçlio do Govemo 
do Estado dtJ Bahta para que St!)a aulort::ado 
a conceder garantias e contragarantlas no 
valor de ale R$ ;: S 800.000.00. as operações 
de cred11o no dmbtlo do Programa de 
Rec11peraçào da La\'OUI'tl CaNJuerra Ba1ana 

~ 

T ..):"' .. • 1 

Vem a esta Comissão de Assuntos Econõm1cos o Olic10 ''S" n• 64, de 
1998 (Oficto PRESI-98/01722. de 29 de Junho de 19981. do Presidente do 
Banco Central do Brasil. encammhando parecer referente à sohcitação do 
Governo do Estado da Bah1a, p31Ta que seja autonzado pelo Senado Federal a 
conceder garantias e contragaranuas às operações de credito contratadas no 
ãmblto do Programa de Recuperação da Lavoura Cacauetra Ba1ana 

A operação de crédito possut as segumtes caractensucas. 

a1 ''alor pretendido: R$ 25 800 000.00 (\tnte e cmco mtlhões e 
oitocentos mtl reats), 

b 1 ta.."Ca de juros: medta de 5.0% ao ano. 

c) indexador: TJlP: 

dl destinação dos recursos: controle da doença "vassoura de bruxa". 
dentro do Programa de Recuperação da Lavoura Cacauetra Batana, 

eJ condições de pagamento: 

- do prillc:ipal - em 16 ( dezesse.tsJ parcelas semestrats, após carência de 2 
(dois) anos; 

- dos juros - ex1giveJs semestralmente, sem período de carêncta; 
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O garantias: Fundo de Panictpação dos Estados - FPE e recur~os do 
Fundo de Defesa da Econom1a Ba1ana- FUNDECON. 

De acordo com o estabelecido na Resolução n• 69/95, do Senado Federal, 
que rege a matéria, foi encaminhado a esta Casa o Parecer do Banco Central, 
Parecer DEDIP/DIARE-9810626, de 29 de junho de 1998, no qual é avaliada a 
compatibilidade da operação sob exame com os limites de endividamento para 
o Estado da Bahia, de acordo com os cntérios daquela resolução. 

O Parecer do Banco Central concluiu que a operação não se enquadra nos 
hmttes Pre\"lstos nos ans. 3° e 4°, IDCISOS I e II da Resolução 69/95 e que não 
satisfaz as exigências do an. 7", que trata do oferecimento de garantias por pane 
dos tomadores de empréstimos. Por tais razões a Autarquia posicionou-se 
desfavoravelmente à realização da operação. 

Constam do processo, de conformidade com o d1sposto na resolução 
actma menc1onada: I) autorização legislativa para a realização da operação 
pretendida. 2) cenidões negativas de quitação de tnbutos federais e de 
regularidade de snuação do FGTS e declaração de adtmplêncta JUnto ao Sistema 
Fmance1ro Nac10nal e aos credores externos; 3) comprovação de cumpnmento 
do d1sposto nos an1gos 27 e 212 da Constituição Federal. e na Let 
Complementar n• 82. de 1995. assim como do pleno exercíciO da competência 
tnbutána confenda pela Consntu1çào Federal. 

É o relatono. 

II-VOTO 

A operação de crédito que ora se apresenta à constderação desta 
Com1ssão de Assuntos Econõm1cos faz pane de mais uma etapa do Programa 
de Recuperação da Lavoura Cacaue1ra Baiana. mcorporam cond1ções espec1a1s 
de crédno roral estabelecidas na Resolução n• 2.165, de 1995, do Conselho 
Monetáno Nactonal, e suas alterações posteriores, e têm por objetivo a 
recuperação de lavouras afetadas por fatores endémicos e epidêm1cos. Visa-se, 
assim, o controle da doença "Vassoura de Bruxa" e a conseqüente recuperação 
da produt1v1dade das lavouras cacaueiras na Bahia. nas bases concebidas pela 
Secretaria da Agricultura do Estado da Bahia e da Comtssão Execut1va do Plano 
da Lavoura Cacaueira - CEPLAC. 

J(IQ 
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Segundo o oficio remetido ao Presidente do Senado Federal pelo 
Governador do Estado da Bahia, desde a cnação do programa ac1ma refendo o 
Tesouro do Estado da Bah1a tem s1do autorizado a prestar garantias a operações 
de crédito no âmbito do programa, em até 12% sobre a totalidade dos recursos 
alocados "nas operações não peifellamente '!IUStávezs às normas dos agentes 
financeiros em•olv1dos, no caso, B11nco do Es1ado da Bahia, para os recursos 
ad••rndos do Banco do Nordeste do Br-asil - BNBIFNE, e Banco do Brasil. para 
os recursos originários do Tesouro Nac1onal e Banco Nac1onal de 
Desenvol>·1mento Econõmico e Social - BNDES " 

NeMe exercício. no entanto, o Voto n• 67/98 e a Resolução do Banco 
Central n• :!.497/98, quando trataram do red1rec1onamento do programa, com 
alocação de RS 21 5 milhões para o periodo 1998-:!000. supnm1u a participação 
do BANEB. que operaciOnaliza as liberações via BNB/FNE, com 25% dos 
recursos, embora mantendo o mesmo percentual de 12% para o nsco 
operacional do Tesouro do Estado. 

Tratando-se de evidente equívoco a questão já f01 objeto de exame do 
Grupo de Supervisão Geral do Programa que já reconheceu as modificações 
mtroduz1das nas redações das nol1llUIS que regem a maténa e encammhou o 
assunto ao Mm1sténo da Fazenda, para que deva soluciOna-lo com a maJor 
brevidade 

As razões que levaram o Banco Central a desaconselhar a operação d1zem 
respeito ao descumpnmento de ex1gênc1as e hmltes da Resolução n• 69195. do 
Senado Federal. Amda qqe admuamos a 1mportànc1a de ta1s determinações. 
entendemos que o merito da operação, reconhecido mclus1ve pela anuência ao 
Programa por parte do CMN. deve ser o elemento prmc1pal a ~er levado em 
conta, no exame da sohcnação do Governo do Estado da Bah1a 

A par disso, convém lembrar que esta Casa já concedeu autonzação para 
a concessão de garantias e contragarantlas às operações do mesmo programa. 
por intermédio da Resolução n• 105/97, pubhcada no D1ário Ofic1al da Umão de 
05.11 1997. Trata-se assim, de dar contmuidade à ação de combate à ''vassoura 
de bruxa ·•, sem o que não será possível garantir sua definiu v a errad1cação 

Por outro lado a Resolução n• 69/95 abre exceção para casos como o 
presente, na medida em que, em seu art. 8°, permite a desconsideração dos 
limites do art 4" para efeito de galllntJas a serem prestadas. 
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Pelo exposto. somos de parecer favorável à autorização solicitada pelo 
Governo do Estado da Bah1a. nos termos do segumte· 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 74, DE 1998 

.4utorc:a o Estado da Bah1a a conceder garantuu e 
contragarant1as às operações de crédito a serem 
contratadas no âmbJto do Programa de Recuperat;Do do. 
La110ura Cacauell·a Ba•ana, JUnto às znslltu1ções de 
creduo oficlalS 

O SENADO FEDERAL resolve 

Art. 1 • É o Estado da Bah1a autorizado a conceder garantias, no 
valor de ate R$ 25.800.000.00 (vmte e cmco milhões e oitocentos m1l rea1s), às 
operações de créd1to a serem contratadas no âmbito do Programa de 
Recuperação da Lavoura Cacaueua Ba1ana, JUnto às msutu1ções de crédito 
ofic1ais 

Paragrafo wuco Os recursos refendos no caput deste amgo serão 
desunados ao financtame!llo do controle da doença l'"as•oura de Bruxa e à 
recuperação da produttv1dade e da compeuuvidade da lavoura cacaue1ra ba1ana. 

Art. 2" As operações de crédno refendas no an1go antenor deverão 
obscr. ar as seguintes condições financeiras: 

a) volume de recursos: R$ 215.000.000,00 (duzentos e qumze milhões de 
rea1sl, para o período de 1998 a 2000; 

b) taxa de juros: méd1a de 5,0'!-o ao ano, 

c) indexador: TJLP. 

d) destiltação dos recursos: controle da doença ''vassoura de bruxa" 
dentro do Programa de Recuperação da Lavoura Cacaue1ra Ba1ana. 

III 
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e 1 condições de pagamenro: 

- do principal - em 16 1 dezesse1s J parcelas semestrais. após carenc1a de 2 
(do1s1anos. 

- dos juros - ex1gíve1s semestralmente, sem penado de carênc1a, 

f) garantias: Fundo de Panic1pação dos Estados - FPE e recursos ao 
Fundo de Defesa da Economia Ba1ana - FUNDECON 

Art. 3" A concessão de garantias e contragaranuas refendas no an 1" não 
sera computada para efeno de apuração dos hmnes fixados no an 4" da 
Resolução n• 1)9. de 1995. 

Art. 4" . \ presente autonzação de\'era ser e~erc1da no prazo ma~1mo de 
duzentos e se1enta d1as. contados da data de sua publicação 

-\rr. 5• Esta Resolução entra em '1gor na data de sua publicação 

.. " . ~ ' .. 
' 
I .· . 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÕMICOS 

OPS N • 064. DE 1998 

ASSINARAM O PARECER EM 30 DE JUNHO DE 1998. OS 
SENHORES SENADORES. 

01· PEDRO PIVA. PRESIDENTE 
02 • BELLO PARGA. RELATOR 

03 • JOEL DE HOLLANDA 
04 • NEY SUASSUNA 

05 ·JOÃO ROCHA 
06 • DJALMA BESSA 

ú7 ·LEONEL PANA 

06 ·GERSON CAMA TA 
09 - ZANETE CARDINAL 
10. JONAS PINHEIRO 
11 • PEDRO SIMON 
12 • CASILDO MALDANER 
13 ·JOSE FOGAÇA 
14 ·ROMERO JUCA 
15 ·EDUARDO SUPUCY 
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PARECER N" 422, DE 1998 

Da COMISS..fO DE ASSUNTOS ECONÕ!oiiCOS. 
sobre o Ofic•o · S"" n• 5:!. de /998. do Presidente do 
Banco Central do Brasli. submetendo a apreciação 
da Senado Federal o contrato de confissão 
assunção c relinanc:amenro de dil•zdas. celebrado 
com a Untão em JO de março de 1998. com bpse no 
protocolo de acordo firmado entre a UtUão e o 
Governo do Estado do Mato Grasso do Sul. no 
ámbuo do Programa de Apolo a ReestruiLlração " 
ao Ajuste Fiscal dos Estados. no \Yllor total de 
RS 903 660 059 2 I 

RELATOR: Senador JOSÉ FOGAÇA 

l-RELATÓRIO 

O Presidente do Banco Central do Brasil encammha à apreciação 
do Senado Federal o contrato de confissão. assunção e refinanctamento de 
dividas, celebrado entre a União e o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul. 
em 30 de março de 1998, com base no protocolo de acordo firmado no âmbito 
do Programa de Apoio à Reestruturação~ ao Ajuste Fiscal dos Estados. 

O Governo do Estado do Mato Grosso do Su!. por me1o do oficio 
GOV /MSIN"'54/98, solicita autorização desta Casa para a operação de crédito 
ccmstante do referido contrato, r.os termos das Resoluções n°s 69/95, 70/95 e 
12197, do Senado Federal. 

O contrato em apreço, celebrado em 30 de março de 1998, 
apresenta as segumtes caracterisllcas: 

I. assunção, pela União, da dívida do Estado do Mato Grosso do Sul, no 
valor de R$ 903.660.059,21 (novecentos e três milhões. seiscentos e sessenta 
mil, cinqüenta e nove reais e vinte e um centavos), constituída de: 

a) R$ 362.814 468.36 (trezentos e sessenta e do1s m1lhões. Oitocentos e 

catotze mil. quatrocentos e sessenta e ono rea1s e tnnta e se1s .:entavosl. 
conespondentes ao saldo da divida mobihána exiStente em 26 de março de 
1996, ainda não paga. ou a que. consnruida apos essa data. consubstanciou 
sua simples rolagcm. CUJOS valorés foram atualaados. até 26 de março de 
1998. pelas condições contraiUa.ls onginais; 

I I} 
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b) RS 540 845.590.85 (qumhemos e quarenta milhões. oitocentos e quarenta 
e cmco mil. qumhentos e noventa rea1s e Oitenta e cinco centavos), 
referentes aos saldos devedores dos contratos firmados Junto à CIIXII 
Econónuca Federal. em 30 11.97, conced1dos com amparo nos Votos 
CMN n' 162'95. 175/95 e 122'96. e decorrentes de operações et~quadradas 
na Resolução CMN n' 2 366197 aruahzados ate 30 de março de 1998. 

Do total da dív:da assumida. ao ser deduztda a parcela de R$ 
97.516.837,04 (noventa e sete milhões, qumhentos e dezesse1s mil, oitocentos e 
tnnta e sete rea1s e quatro centavosJ, que corresponde ao subsidio conc:edido 
pela Umão ao estado, nos termos do an 3°, § 4°, da Lei n• 9.496197, resta o 
valor de R$ 806.143.22.2.17 /ottoaentos e seis milhões, cento e quanmia e três" 
mil. duzentos e vmte e dots rea1s e dezessete centavos), que constitui o 
montante do refinanciamento. Após essa dedução, a dív1da a ser refinanciada 

apresenta a segumte compos1ção 

Dí\lda mob1hana RS 298.712.414,39 
Dí•·•da Conttarual ( CEF) RS 507.430.807,78 
Total RS 806.143 222.17 

2. refinanciamento da divula, de acordo com as segumtes condições: 

a) RS 722.954 639,81 (setecentos e vmte e do1s nulblles, novecentos e 
CIDI!Uenta e quaU'O nul, seuc:entos e tnnta e nove reaJS e oitema e um 
centavosJ a serem amonizados em 360 (trezentos e sesseuta) presllç(ies 

mensm e coosecunvas, calculadas com base na Tabela Price, vencendo-se 
a pnmetta 1n11ta dias após a data de ass1narura do cOIIIraiO de 
refinanciBIIIento, e as diiiiUIIS nos mesmos d1as dos meses subseqiienlal, 
observado o lillnte de dispêndio mensal de 1/12 (um doze) avos de IS% 
( qwnze por cento) da receita hqu1da real do estado. 

Essa d1v1da sera acrescida de arualllaçà" monetãna pela vanaçiio posmva 
do lnd1ce Geral de Preqos - Dispomb•hdade Interna- lGP-DI. divulgado 
pela Fundação Geruho Va!l!as- ou. se e"<tmto. ; or inchce que vter a 
subsuru•-lo. ~ de Juro• remuneraronos de ó% (se:s por. centoJ ao ano, 
ambos calculados sobre o saldo devedor exiStente e debllados no pnme110 
dJa de cada mês. em comfomu~ com o art. 3" da Lei n• 9.496, de 1.997. 

b) parcela de RS 83.188.582.36 lmtenta e três milhões, cento e oitenta e Oito 
nu!, qwnhentos e Oltalta e d01s re111s e mnta e seu centavos), a ser 
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amomzada com bens e drre1tos Esse 'alar corresponde ao montante 
liqmdo apurado pelo Estado com a pnvauzação da Empresa Energeuca de 
Mato Grosso do Sul S A - ENERSUL. que sera pago a título de 
amoruzação e"<traordmana. a ser eferuada da segumte tbrma· 

1) R$ 11.170 289.75 (onze milhões. cento e setenta nul, duzentos e 
oitenta e nO\·e re31s e setenta e cmco centavos! à v1sta. na data em que 
obtida a cond.!ção de eficác1a do contrato em exame. 

II) a diferença entre o valor menc1onado em b) e o estabelectdo em 1l 
será amontzada pelo Sistema de Amontzação Constante - SAC, em 84 
(onenta e quauo) parcelas mens31s e consecuuvas. a contar da data de 
assinatura do contrato. aruabzadas pela SELIC divulgada pelo Banco 
Cenaal do BrasiL para os urulos feder31s: 

III) o valor total refendo em b) sera aruahzado de 26 de novembro de 
1997 (data da pnvatiZação da ENERSULl até a data de assmarura do 
cor.aato. pelas mesmas cond.!cões do restante da dív1da refinanciada. 

Note-se que as prestações refendas em II) não se t."lcluem no lurutl" de 

dispêndio a ser observado para as dem31s parcelas de amontzação. 

3. compromtsso. pela Umão, de assumtr e refinanciar ao estado a 1mportánc1a de 
R$ 332.576.337,34 (trezentos e !tinta e dots milhões. qumhentos e setenta e sets mtl, 
trezentos e tnnta e sete re31s e tnnta e quatro centavos), correspondente ao saldo 
devedor. em 30.03.98, dos contratos de emprestiDlo conced.!dos ongmalmente à 

Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - SANESUL e à ENERSUL, pelo 
Banco Bamenndus do Bras1l S A apos a assuncão dessas oper.~cões pela Ca1xa 
Econõm1ca Federal. ao amparo do \'oto CMN 03~ 97 

O presente refinanciamento ' 1sa a equac10nar as dl\'ldas do Estado 
do Mato Grosso do Sul. nos termos do d1sposto no protocolo de acordo firmado 
entre o Governo Federal e aquela umdade' da federação, em .:!5 de setembro de 
1996. Esse refinanctamento constitUI pane mtegrante de um conjunto de 
medidas de relaciOnadas às finanças estaduais, que \'ISam a assegurar uma 
administração financeira voltada para o aJUSte fiscal, as qua1s constarão do 
Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal a ser acordado entre o Estado do 
Mato Grosso do Sul e a União, até 31 de agosto de 1998, conforme estabelectdo 
no contrato em apreço. 
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11 - :\.tÉRITO 

I - Do cumprimento de exigêncüzs constitucionais e legais 

A operação de refinanciamento em pauta msere-se no Programa de 
Apmo à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados. levado a efeito pela 
Umão, e, enquanto tal, está subordinada às Resoluções n•s 69 e 70, de 1995, e 
n• 12, de 1997. do Senado Federal. 

Nos termos da Resolução n• 70/95, o Estado do Mato Grosso do 
Sul firmou com a Umão, em 25 de setembro de 1996, protocolo de acordo, no 
qual foram fixadas as diretrizes básicas que nottearam o contrato de confissão. 
assunção e refinanctamento celebrado entre esse estado e a União, ora 
submeudo a apreciação do Senado Federal. 

Exigem as Resoluções n"s 70, de 1995, e 12, de 1997, que os 
estados observem os seguintes dispositivos da Resolução n• 69, de 1995, do 
Senado Federal, como condições prévias à contratação do refinanciamento: 

11 autonzação leg.slattva pua a realização do refinanciamento; 

2 l certidões negallvas de qwtação de mbutos fcdenus e de regulandade 
de snuaçào do FGTS e Junto ao INSS e declaração de adunph!nc1a 
Junto ao Sistema Financeuo Nac1onal e aos credores ext~rnos; 

~ 1 relacão dos debnos ""nc1dos e não pagos. 

~ 1 compro,·ação de cump~mento do d1sposto nos an1gos 27 e 212 da 
Constituição Federal. e na Le1 Complementar n• 82.-de I 995, ass1m 
como do pleno exerc1C1o da competência mbutana confenda pela 
Constituição Federal, mediante cemdões expedidas pelos TribunaiS de 
Contas a que estão Junsd!cJonados os tomadores. 

Atendendo a essas exigências, o Estado do Mato Grosso do Sul 
anexou ao presente pleito cópia da Le1 Estadual n• I. 708, de 14 de novembro de 
1996, e da Le1 Estadual n• I. 736, de 15 de abnl de 1997, que altera a primeua, 
mediante as qua1s o Poder Executivo estadual fo1 autonzado a contratar, JUnto à 
Umão e à Ca1xa Econõm1ca Federal - CEF, operações de refinancwnento, 
abrangendo a dív1da mobiliána. os empréstimos contra1dos JUDto à CEF. 
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emprest1mos JUnto a bancos pnvados e. amda. os empréstimos concedidos pelo 
Banco Baroenndus as empresas SANESUL e ENERSUL. 

Foram anexadas as cemdões de regulandade do Estado junto ao 
INSS e ao FGTS. a relauva à Quitação de Tnbutos e Contnbuições Fedérais e a 
declaração de ad1mplênc1a JUnto ao Sistema Financetro Nac10na!. O Governo do 
Estado apresentou também cerudão expedida pelo Tnbunal de ContaS que 
atesta o cumpnmento do d1sposto nos arts. 27 e 212 da Constituição Federal, 
para o e'l:erCICIO de 1996. bem como do pleno exerc1c10 da competência 
tnbUIJ.r.J. 

O Tnbunal de Contas do Mato Grosso do Sul cem ficou, ainda, que 
o estado cumpnu. no exerc1c1o de 1996, o limite de 60% de despesas com 
pessoal. determmado pela Le1 Complementar n• 82. de 1995 

F01 lambem encammhada a relação dos débitos venc1dos e não 
pagos exped1da pela Secretana de Finanças. Orçamento e PlaneJamento do 
estado. 

Finalmente. no que se refere as ex1gên::1as. cumpre ressaltar a 
menção .:onuda no Parecer DEDIP/DIARE - 98/058 I. do Banco Central do 
B1as1l. de que com relação a cond1ção constante do Resolução n• 117, de 
: l.! I T uO Senado Federal. contbrme despacho publicado no Diáno da 
Jus:.ca. .._, Supremo Tnbunal Federal. defenu o ped1do de merl1da cautelar. para 
u .. rc~ ... l·~· ..... Y•m c:"Ii~.1.:u t'\. IIUilL • ..l execuç5.o e Jphc.:ü_,Tlh.l.:llle do mencionado 

c-7-.~ir' . ' ' normaU\ 0 relere-:-e .l nf"CI!~~ldad~ ue :ipresenta.;:lo de centdào 
. • ~· \~. 1; . ·~:-1p"ef!·.1 .je "'!C e !la <'rlul)dJ de prt' au::açio e do quadro de usos e 
-. ,'L ·~..:·.:":.;o!lte ..1 r.:~:,l!~ recursn~ 

:! - Dm bnmes de t?ndb·tdamenro 

:-.os termos d,, paragrato umco do an J c da Resolução n• 70, de 
u.>< :-' S.:n3<h' FeoeraJ. a reahzaçã'' da refenda ooeração de credito encontra-

· c •:!Isp~-:<aJa ao ~umpnmemo de uma sene de ex1genc1as e condições 
esnpu1~aa~ pela !{esolução n" 69. de 1995. do Senado I'ederal. notadamente do 
~urr.pnmer.:!' dos l!mnes de endl\'ldamento prev1~tos em seu an. 4°, mc1sos I e 
li Des'a tbrma. o montante e o sen'IÇO 1.b.s ('perações de cred1to realizadas ao 
amparo do Programa de Apo:o a Reestruturaçà:> e ao AJUSte F1scal dos Estados 
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não serão computados. no exercício financeiro em que forem celebrados, nos 
limnes de end1v1damento refendas. 

Embora as operações de crédito real1:z:adas ao amparo daquele 
programa encontrem-se dispensadas do cumpnmento das exigências e 
condições actma referidas, não estão elas dispensadas da observância do limite 
definido no caput do seu an. 3°, verbis: 

"A.n J• A.s operações de credito realz:adas pelos EstaliDs. 

Disrnto Federal. pelos .Manrcípros e por sua respectivas autarquUJS. em 
um exercíc:ro. nãa poderão exceder ao montante das despesas de cap1Ull 
frxadas na Ler Orçamentária Anual correspondente. ressalWidas as 
autonzadas medrante créditos suplenumtares ou espec:1ars com finalidade 
precrsa. aprovada pelo Poder Legrslati\'O, por mataria absoluta. 
observado o drsposto nesta Resolução " 

Parece-nos mdiscutível que a observãnc1a dessa condição não 
podera ser extmtda. uma ve:z: que tmplicana descumpnmento do an. 167, mciso 
Iii. da Constumção Federal, no qual é vedada a realização de operações de 
credito que excedam o montante das despesas de capital. exceruando as que 
forem auton:z:adas mediante créditos complementares ou espec1a1s. 

\jào obstante o otic1o Pres•-"8 15-5 do Banco Central do Bras1l. 
acompanhando J pO>Jçào do mado Parecer DEDlP-DIARE. aponta que o 
refinanc1amenro pod~ra ser reahzado _sem onerar o hmn~ esrabelec1do no art. 3°. 

·da Resolução n° 69. d~ 14 12.95. "Ante as caractensucas pecuhar;es da operação 
de refinanciamento das divtdas mobJliána e contratual. nas qua1s não há 
liberação de novos recursos. mas apenas· substituição do credor original pelo 
Governo Federal .. 

Dessa feita. conquanm JUStJficavel a refenda argumentação, sob o 
aspecto econõm1co. toma-se imprescmdível. por tratar-se de preceito 
constituCional. que a operação de crédito pretendida seJa amparada em crédito 
suplementar ou espec1al. aprovado por ma10na absoluta do Poder Leg1slativo 
estadual. 

3- Dos impactos e repercussões nas finanças públicas. 

Ao anahsarmos as condtções financetras do contrato em apreço, 
verifica-se a concessão de dois upos de subsídio ao estado. Em primeuo lugar, 
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a d1ferença. no valor de R$ 97.516.837.04. entre a dívtda assumtda pela União 
e o montante retinanctado. que representa subsidio explícno da Umão, 
decorrente da forma de apuração do valor a ser refinanctado relativo a dívtda 
mobtltána e as demats obngações do estado. conforme o disposto no an. 3", 
paragrafas 2" a 4". da Let n• 9 496. de 1997 Além disso. a Umão arcara com o 
dtferenctal dos encargos. uma vez que sera remunerada por JUms reais de b% 
a.a no refinanctamento concedtdo. enquanto o custo financetro real de sua 
dtvtda mobthána tem stdo relativamente matar. 

Por outro lado. com relação a esse dtferenctal, é preciso considerar 
que. em se tratando de operação de crédito a ser amomzada em mnta anos, e 
que a conunutdade do aJUSte na economta brastletra vem criando as condições 
para a redução do custo de colocação da díVIda pública federal, a taxa média 
real de JUros dessa dívtda. ao longo desse periodo. trá aproxtmar-se, 
gradattvameilte, dos 6% a.a.. Em conseqüêncta. o subsidio concedido ao 
estado sera. também. consideravelmente reduztdo 

Com referencta à operação, e tmponante realçar que a concessão de 
garanttas. com base nas receitas própnas do estado. em suas quotas-panes do 
FPE e nos crednos de que trata a Let Complementar n• 87/96, conjugada à 

defimç.lo Jo hmne de 15°o de comprometimento da recena hqu1da real do 
estadc'. Jesunada ao pagamemo das despesas de Juros e amortizações de sua 
di\ 1da. c·onsmuem làtores que tendeln .1 reduztr a necessidade de futuras 
Tenegoc1açõcs 

Ressalte-se. amda. que por tratar-se de operação de 
retinanctamento de dívidas Já extstentes, não ocorrerá aumento no montante de 
endivtdamento púbhco. Ao contrário. os recursos provenientes da pnvatização 
antenor da ENERSUL. que constam como amontzação extraordinária no 
contrato de refinanctamento, representam uma redução da dívtda líquida do 
setor público. como um todo. Por outro lado. quanto aos encargos financetros. 
como Já menctonado. haverá um deslocamento de custos do Governo Estadual 
para o Governo Federal. correspondente à diferença entre a taxa de JUTOS de 6% 
a. a.. a ser paga pelo estado, e a taxa de juros paga pela esfera federal no 
mercado financeiro. Dessa forma. pode-se prever que haverá um ganho 
financetro global para o setor público do Pais, porquanto o custo financeiro de 
captação de recursos da União tem sido sistematicamente infenor ao verificado 
para os estados e municípios. 
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É prec1so salientar, no entanto, que o pnnc1pal ménto da operação 
em tela é o de equac1onar a situação de mad1mplênc1a do estado, que, junto aos 
demaJs integrantes do Programa de Apolo à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal 
dos Estados, encontram a alternativa de perseguir, efeuvamente, a meta de 
ajuste fiscal. ao obterem condições adequadas de pagamento de sua divida, 
mediante o alongamento dos prazos, a custos menores. O programa tem como 
meta a manutenção da divida finaace~ra estadual em ''alor não superior ao de 
sua receita liquida real anual. estabelecendo que enquanto esse equilíbrio não 
se venfique, o estado não poderá emitir novos títulos no mercado mterno, o que 
está consubstanciado em cláusula do contrato em questão. 

4 - Dll pruervt~ç4o da cap~~cidgd• ú p11gamento do Estado do Mlllo Grosso 
dD Sul 

Como já mencionado, um dos aspectos posmvos do contrato de 
refmanciamento em exame diz respeito ao estabelecimento de um limite de 
comprometimento da receita do estado com o pagamento assoc1ado ao fluxo 
financeiro da sua divida. 

Com eteno. ;,mbora o protocolo de acordo estipulasse o hmne de 
13%, a Le1 EMadual n° 1708/96. que autonza o Estado do Mato Grosso do Sul a 
contratar o refinanciamento de sua dív1da JUnto a Umão. fixou em 15~ o o hmne 
de sua rece1ta líqu1da real, para atender ao conJunto de obngações decorrentes 
do serv1ço da dív1da existente na data do contrato de refinanciamento. Destane. 
o percentual maiS elevado foi o esu.belec1do no contrato em tela. de modo que a 
despesa decorrente da dívtda ora renegoc1ada. somada as provementes de 
negociações de outras dividas (Lei n• 7.976, de 1989; Le1 n• 8.727, de 1993; Le1 
n• 8.212. de 1991: Le1 n• 8.620, de 1993; divida externa contratada até 30 de 
setembro de 1991: parcelamentos de divida junto ao INSS até 30 de março de 
1996), fica limitada a I 5% da receita líqu1da real mensal do estado. Observe-se 
que as parcelas referentes à amortização extraordinána não se ineluem nesse 
limite e a10da que. de acordo com cláusula do contrato de refinanciamento, o 
mesmo será redUZido para 14% e 14,5%, respectivamente. em 1998 e 1999. 

Menc1one-se também que, segundo cláusula contratual, os valores 
que ultrapassarem esse teto serão pagos quando da ocorrênCia de dispêndios 
inferiores a ele, ou serão refinanciados, em até 60 parcelas mensais, a partir do 
término do contrato de refinanciamento em questão, nas mesmas condições 
financeiras ali previstas. Sio condições que possibilitam a reordenação desse 
pass1vo mobiliário e v1abilizam a eficácia do presente contrato. 



JUNHO 1998 -----·-----"AN=A:::IS:..:DO:.:: SENADO FEDERAL 

Finalmente. observe-se que, em decorrência do protocolo de acordo 
firmado. f01 aprcwada a Resolução n• 107/96, do Senado Federal, que 
autonzou. antenonneme. o Estado do Mato Grosso do Sul a contratar operação 
de crédito sob o amparo do Programa de Ap010 à Estruturação e ao Ajuste 
Fiscal dos Estados. Essa Resolução estabeleceu. no an. :!", e), que: os attvos 
pnvatizáve1s aceitos pelo BNDES correspondenam a, no mín1mo. 20% da 
divida refinanciada e, ainda, que a amon1zação da dív1da sena feita em parcelas 
mensa1s, limitadas a 13% receita liqu1da real mensal do estado. Como já 
mencionado, para efeito do refinanciamento. esse percentual foi elevado para 
15%, o que se afigura adequado uma vez que o limite se aplica ao pagamento de 
outras obrigações citadas ac1ma. além das constantes desse contrato, confonne 

· éxplic1tado na refenda lei estadual. Note-se amda que os recursos provementes 
da privatização, que correspondem aqu1 a cerca de 10,3°'o da div1da 
refinanctada, se situam abaixo do valor mínimo fixado na Resolução n• 107/96. 
No entanto, a inobservância desse limite respalda-se na Le1 9.496/97. an. 7", 
que :mtonza o receb1mento pela Lmão de amomzaçào t!Xtraordmana nos 
contratos de refinancramemo. sem resmções dessa natureza 

III - VOTO DO RELATOR 

O pleno do governo do Estado do Mato Grosso do Sul enquadra-se 
nos termos do Programa de Apo1o à Reestruturação e ao AJUSte Fiscal dos 
Estados, ora em execução pelo governo federal. Esse programa tem como 
objetlvo princ1pal o saneamento financeiro. pammomal e admmistratlvo das 
umdades da federaçao, no contexto de uma reestruturação global das finanças 
públicas no País. Nesse sentido. não apenas os refinanciamentos das dividas 
mobiliánas e contratuais dos estados estão amparadas n:J programa, mas 
também um conjunto de miciativas e med1das estruturaiS que pennitam a 
recuperação da capacidade de investimento da esfera púbhca. a exemplo da 
privatização de empresas e da execução de programas de dem1ssão volun•ária e 
de modernização adnumstratJva e tnbutária. 

Sob esse aspecto ê necessário enfatizar que, para os governos 
estaduats, além das vantagens decorrentes do alongamento dos prazos e da 
redução de encargos. a •mponãnc1a dessa renegociação situa-se no 
comprom1sso com a san1dade financeira, não como um ot.jeuvo em si, mas 
como um pressuposto para a recuperação de sua capactdade de investir. O 
equilíbno das finanças estaduats, dentro de uma estrutura de gastos em que as 

I ~I 
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despesal> de pessoal não ultrapassem o hmne legal de t>0° o. e as obrigações 
com a divida ~e restnnJam a I 5% da receita líquida. pennmra que as despesas 
de custezo e. pnnc1palmente, as de investimento. possam ser adequadas às 
necessidades de aruação da esfera púbhca estadual 

Ademais, do ponto de VIsta do setor púbhco como um todo, esse 
upo de operação apresenta um resultado positivo, visto que os encargos das 
dívidas mobiharias estaduais se situam sistemcmcameme acima das taxas de 
_J~ros pagas pela Umão no mercado financeiro. 

Por tim. vale observar que as negociações em curso entre a Umão e 
os estados. a conseqüente federalização de dívidas. e o seu comprometimento 
com aJUStes estruturais nas areas financeira. admmislranva e patnmomal são 
pressupos10s rndrspen~avers a manutenção aa es1abrlraaae t a retomada das 
.:cndr.;õe> ne.:ess:mas ao crescrmcrrto econõmrco sustemaJo 

Emendemos. portanto, que o pleno atende as norma~> estabelecrdas 
por esta Casa e que. quamo ao mento. contnbur para o saneamemo das finanças 
publicas do estado e do setor publico em geral. Concluímos o nosso parecer 
pela autonzação deste Senado à celebração da operação de credito em tela, nos 
termos do segumte ProJeto de Resolução· 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 75, DE 1998 

Autorr;a o Estado ao \fato Grosso do Sul a 
contratar operacão de r-!}inanc1amento de dzvzdas 
do estado consubstanciada no contrtJto de 
confissão. assunçào e retlnanczamento de div1.dtu, 
celebrado com a Umào em JO de março de 1998, 
com base no protocolo de acordo ;irmlllio enrre a 
Umào e o Governo do Estado do Mato Grosso do 
Sul. no ãmbuo do Programo de A.poto a . 
Reertn.<turação e ao Ajuste Fu;cal dos Estados. no 
valar total de RS 903 660 059:: I 

O SENADO FEDERAL resolve: 

Art. I" E o Estado do Mato Grosso do Sul autonzado a contratar 
operação de refinanciamento de dividas do estado. consubstanciada no contrato 
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de confissãc. assunção e refinanciamento de div1das, celebrado com a União em 
30 de março de 1998, com base no protocolo de acordo firmado entre a União e 
o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, no ãmbito do Programa de Apoto 
à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados. 

Art. 2" A operação de crédito refenda no amgo amenor tera a.• 
segumtes condições financetras: 

I - Saldo da dívida: RS 903.660.059,21 (novecentos e ll'ês IDilhões. 
seiscentos e sessenta nul, cmquenta e nove reaiS e vmte e um 
centavos). em 30 de março de 1998. sendo R$ 806.143.222.17 

(onocentos e se1s milhões . .:ento e quarenta e 1res mil. duzentos e 
\'tnte e d01s rea1s e dezessere centavos 1 o \alar a ser refinanciado. e 

R$ '>7 51b.83i.04 (no~enta e se1e milhões. qumhentos e dezesse1s 
mil. onocemos e trinta e sete rea1s e quatro centavos), o valor 
correspondente ao subsidiO conced1do pela Umão ao Estado do Mato 
Grosso do Sul, nos tenno~ dos §§ 2" a 4", do an. 3", da Le1 
n"9 496197, 

II - Encargos 
a) J..u-os· 6% (Seis por cento) ao ano, 
b) Atual1zação do saldo devedor· mensalmente pelo IGP- DI, . 

III- Prazo: 30 (tnnta) anos: 

IV - Garantia: receitas própnas do estado, tranSferenc1as do Fundo de 
Parucipação dos Estados e do Distnto Federal- FPE e os créditos de 
que trata a Le1 Complementar n"87. ele 1996, 

V- Condições de Pagamento· 

a) Amort.::oçiio e.TITtlordmono. equivalente a R$ 83.188 582,36 (oitenta e 
ll'ês m1lhões. cento e Oitenta e ono nul. quuthentos e Oitenta e dois 
reaiS e tnnta e se1s centavos), que corresponde ao montante líqu1do 
apurado pelo estado com a pnvauzação da Empresa Energética de 
Mato Grosso do Sul S.A - ENERSUL. a ser atualizado de 26 de 
novembro de 1997 ate 30 de março de 1998, pelas mesmas condições 
do restante da dívida, e que será obJeto de reg1stro em uma conta 
gráfica no Banco do Brasil, agente da operação; desse total, RS 
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11.170.289,75 (onze milhões. cento e setenta md. duzentilS e ouenta e 
nove rems e setenta e cmco centavos 1 serão pagos a VISta. na data em 
que obtida a cOIIdição de eficácia do contrato. e o restante pelo 
Sistema de Amomzaçio Constante - SAC. em 84 ! Oitenta e quatro l 
parcelas mensalS e consecutivas. a contar da clara de assmar:ura do 
contrato, atuabzadas pela SELlC divulgada pelo Banco Central do 
Brasil, para os urulos fedenus: 

b) Amorrz::ação· pela tabela pnce. em parcelas hm1tadas a 1112 (um doze 
avos I de 15% (qumze por cento) da rece11a hqu1da real do estado. 

Pa•·agra(o wuco O descumpnmenw pek• Estado do \1ato Grosso 
do Sul das ,,bngações constantes do contrato de rerin.lnciamemo. mclumdo 

·atrasos de pagamentos. assim como das metas fiscais e Iinanc.::Iras. acordadas 
em seu Programa de Reestrururação e de Ajuste Fiscal, Implicara, enquanto 
pers1s11r o descumpnmento, a subsmu1çãa dos encargos financeiros refendas no 
caput, por encargos equivalentes ao custo médio de colocação da dív1da 
mobiliária federal, acrescido de JUros de mora de I% a.a., e a elevação do hmue 
de dispêndio mensal para 19% da receita líquida real do estado 

Art. J• Pelo contrato de confissão, assunção e refinanciamento de 
dívidas, celebrado entre a União e o Estado do Mato Grosso do Sul. a Umão se 
compromete. adiciOnalmente. a assumir e refinanciar ao estado a imponãncia de 
RS 332.576.337,34 (trezentos e tnnta e dOis milhões. qumhentos e setenta e seis 
mil, trezentos e tnnta e sete rea1s e trinta e quatro centavos I, correspondente ao 
saldo devedor. em 30.03.98, dos contratos de empresumo concedidos 
originalmente à Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - SANESUL e 
à -ENERSUL, pelo Banco Bamenndus do Brasil S.A , apos a assunção dessas 
operações pela Ca1xa Econõm1ca Federal, desde que atendidas as cÕndições 
prescritas na Resolução 2.366, de 17 de março de 1997, constante do Voto 
CMN032197 

Art. 4" O exercic1o da autonzação concedida por esta Resolução 
fica condicionado a que o Estado do Mato Grosso do Sul comprove. JUnto ao 
Banco Central do Brasil, o cumpnmento do disposio no •nc1so III do art. 167 da 

Constituição Federal. l _\ 
Art. s• Esta Resolução entra em vigor na dataae sua pubh~o. \ 

I / 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÕMICOS 

OFS N"52 ,DE 1998 

ASSJNARAM O PARECER EM 36 DE JUNHO DE 1998, OS 
SENHORES SENADORES. 

01- PEDRO PIVA, PRESIDENTE 
02 ·JOSÉ FOGAÇA. RELATOR 

08 - CARLOS BEZERRA 
09 - EDUARDO SUPLICY 
10 -PEDRO SIMON 

03 • LÚDIO COELHO 
04 • ROMERO JUCÃ 
05 • FRANCEUNO PEREIRA 
06 • NEY SUASSUNA 

11 -GERSON CAMA TA 
12 - DJALMA BESSA 
13 - BELLO PARGA 
14 - JOEL DE HOLLANDA 

07 • ZANETE CARDINAL 

PARECER N• 423, DE 1998 

Da COMISS.~-0 DE .~SSt '.\TOS ECO.VÓ.\1/COS. sobre 
o Oficzo 'S" 11° .<S J,• /09S do Preszdenre do Banco 
Centrai do Braszl submetendo c1 apreczação do Senado 
Federal o Gon.rraro de contissão. asmnção. 
consolldação e refinanciamento de dn•ztúu. celebrado 
pelo Go,,.·erno do Estado Je Sc1nta Catanna com a 
Unrào em 31 de março de /998. no àmbrto do 
Programa de A.pora a Reesrrozuraçào e ao AJuste 
Fzsca/ dos Estados 110 •.:1/or de RS I 55:!.-100 375 83 
(Um b1lhão o~urnhentos e.· c mquent.:z e doiS milhões. 
quatroc~ntos m1/, :1 centos e setenta e cmco rea1s e 
oitenta e três C'eiUaw>S J 
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REL\ TOR Senador JOSE FOGAÇA 

1- REL.-\TORIO 

O Pre~Ideme do Banco Central do Brasil encammha a aprectação 
do Senado ~'ederJI (I Contrato de conrissàL'. Jssunção. consolidação e 
refinanciamento de dívidas. celrbrado pelo Go' emo do Estado de Santa 
Catanna com a L' mão. em 31 de março de I QQS no ãmb1t0 do Programa de 
Apml:' a Reestruturação e ao -\juste Fiscal dos Estados. no valor de R$ 
1.552-100 3-5.S3 1um bilhão qumhemo> e cmquenta e do1s milhões. 
quam>cemos rui. trezentos e se1ema e cmco reaif ~ ollenta e três centavos) 

O r~timdl' contrato contempla as segum:es características 
financeiras da operação 

ui 'a/o1 da dn·1da " Si!> ,,dqwr1da pela Umào R$ 
•. 552-100 3'5.83 tum biihãl'. qumhentos e cmquema e dms 
miihõe> . .:JUalrocemos m1l. trezentos e setenta e cmco rea1s e 
vllenta e 1rês cen:avos 1. correspondente a: 

11 RS I 085.678 564.89 4 um bilhão. oitenta e cmco m1lhões. 
se1scemos e setenta e ono m1l. qumhentos e sessenta e quatro 
reais e ouenta e 11ove centa\ os), relauvos a dívl(la mobl11ána 
e~ISien:e em 31 de março de 1996, amda não paga ou a que, 
consmuTda apos essa data, consubstanciOU s1mples rolagem; 

11) R$ -166 i21.810,94 I quatrocentos e sessenta e se.s milhões, 
setecentos e vmte e um m1l, mtocentos e dez rea1s e noventa e 
quatro centavos), relauvos a dív1das contratuBis JUnto ao Banco 
do Brasil S.A . a Ca1xa Econôm1ca Federal e ao Banco 
Reg10nal de Desem·olv•mento do Extremo Sul 

bJ 'aior a ser financzado: R$ 1.390. 768 793,06 (um bilhão, 
trezentos e noventa m1lhões. setecentos e sessenta e oito mil. 
setecentos e novenu e três rea1s e se1s centavos). A diferença 
entre o valor assum1do pela Umão e o valor financiado ao 
estado corresponde a. 

I) RS 1-17 797.674,64 (cento e quarenta e sete milhões, seteCentos e 
noventa e sete mil. se1scemos e setenta e quatro reaJS e sessenta 
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e quatro cenra' os J. reiam·os aos custos até ~I 03. 98. assum1dos 
pela L"nl5ü rre' tsws no § .<< de' an 3' aa Le1 n° 9 496, de 
II oo o-

II l RS 13 833 "OS.i3 (treze m1ihões. 01tocenws e tnnta e três m1l, 
no' ecentos e ouo rea1s e treze centa\ os 1. ret"erentes aos creditas 
de atualização monetana do IPI-E~ponação do Estado JUnto à 
L" mão 

c I l?l"<"urgc>s 

JUros t>0 o à a. calculados sobre o saldo Je,•edor extstente e 
debuado no pnme1ro dta de cada mês. 

- dtualtzacão do >aido de\ edor· 'anaçào po>lll' a do IGP-DI, 

dJ rra=o 361) 11rczemos e sessenta! prestações mensais e 
consecum as. 

el garannas ~s receuas propnas do Estado. as transferências 
consmuctonals e os credn.:.>s de que trata a Let Complementar 
n• R7. de 13 09 96. 

t) condiçÕes de pagamenro 

amorn=ação .:~traordinar1a. Parcela V CG• no valor de 
R$ :!6 7 086 632,1 I (duzentos e sessenta e sete milhões, 
otteflta e sets m1i, se1scentos e tnnta e d01s reais e onze 
centavos l. atuahzadas pela vanação posmva do IGP-DI, 
acrescida de Juros de 6 ° ó ao ano. com recursos provementes 
de. 

I - ahenação de ações da Centrais Elêtncas de Santa Catarina 
S.A. - CELESC, a ser promovtda ate 30 11.98; 

II - venda de trno\ ets de propriedade do Estado; 

III - crêditos que tenham stdo obJeto da novação a que se refere a 
Med1da Provtsóna n° I 635-21, de 13.03 98, peJo valor 
presente. calculado a taxa de desconto de i:!% ao ano. 

1::!7 
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umorn=açào ordmana Parcela P. no valor de 
RS I 123 11~2 I t>O.QS (um b1lhão. cento e '1nte é' três m1lhões. 
seiscentos e Oitenta e d01s m1l. cento e sessenta rea1s e noventa e 
~mco cema' os 1. que devera ser paga em 360 1 trezentos e sessenta J 

parcelas mensaJs. pela Tabela Pnce. hmnaoas ao d1spênd1o 
mensal de I 12 de l3°o da Recena Líqu1da Real do Estado 

O presente refinanciamento 'tsa a equaciOnar as d1' tdas do Estado 
Je Santa Catar na. nos termos do disposto no protocolo de acordo tinnado entre 
•' Go"erno F~deral e aquela umdacde da Federação. em 16 de abnl de 1997 Esse 
retinanc1amemo e pane mtegranle de urr. conjunto de medtd3S de aJUSte do 
Estaac> •)b_leU\ ando o seu equtlíbno fiscal e tin:mcelrO de longo prazo 

11- \IERJTO 

I - Do cumpnmento de ex1gênc1as consmuc1ona1s e lega1s 

-\ presente operação de refinanciamento msere-se no Programa de 
-\po1o a Reestruturação ~ ao Ajuste F1scal de Estados, levado a efeito pela 
Umão e. desse modo. esta subordmada as Resoluções n• 69 e 70, de 1995, e n• 
12. de I 097, do Senado Federal 

Nos termos da Resolução iO. de 1995, o Estado do Santa Catanna 
tirmou com a Umão. em 16 de abnl de 1997, o protocolo de acordo, no qual 
·or:lrn rixadas as d1remzes bás1cas que nortearam o mstrumento contratual 
celebraao entre o estado e a Umão. ora submendo a apreciação do Senado 
Federa! 

Essas resoluções do Senado ex1gem que os estados observem os 
segu1mes dtsposnivo~ da c1tada Resolução n° 69. de 1995, como condições 
pre' 1as a contratação do refinanciamento. 

ll autonzação legislal!\'a espec1fica para a realização do 
retinanctamemo: 

2l certtdões negauvas de qunaçào de tnbutos federais e de 
regulandade de Situação do FGTS e declaração de adtmplêncta JUnto ao Sis1ema 
Fmance1ro 1\;acJOnal e aos credores externos. 

3) comprovação de cumpnmento do dtsposto nos amgos 27 e 21::! 
da C onsmutção Federal, e na Let Complementar n• 82. de 1995. ass1m como do 
pleno exerctcto da competência tnbutana confenda pela Conslltulçào Federal. 



JUNHO 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Atendendo ·' essas cond1o;Ões e ex1genc1as. ,, Estado de Santa 
Catanna anexou ao ped1do as certidões ue :tdimplencJa e de regulandade do 
Estaao !Unto ao I'ISS FGTS e de tnbutos red~ra1s -\d~m:u~. o Governo do 
Estado ~presentou certidão. eYpCdJda pelo Tnbunal de Comas de Santa 
Catanna. atestando o cumpnmemo do d1spos10 nos ~ns 27 e 21:! da 
Consmutção FederaL bem como do pleno exerc1c1o da competenc1a mbutana 

O Tnbunal de C,,mas Jo Estauo .:ermicou. ~mda. que o Estado e 
Sam a C:nanna despendeu. no e-..erclcto de 199t.J. n9,4 I • o das recenas correntes 
liqu1Jas com pessoal \'isto yue. naquele exercJCIO. este dispêndiO estava 
limitado a 7::!.6!:1 "•· 'eniica-se que o E>tado c>la cumpnndo o que determma o 
an I". ~ I • da Le1 Compkment3r n" 82 '95 e ~ss1m o disposto no an 13. mc1so 
VIL da Resolução n~ 69/05 

O Banco C~mral miorma. coniorme Parecer DED!P/DIARE-
98/0596, de 18 06 98. que o Estado encontra-se ad1mpleme JUnto as mstttutções 
mtegrantes do Sistema Fmance1ro Nac1onaL conforme consulta efetuada JUnto 
ao Cadastro da D1v1da Púbhca- CADIN 

2- Dos ltm1tes de end1' 1damento 

Nos termos do paragrato umco do an 1• da Resolução n" 70, de 
1995, do Senado FederaL a realtzação aa retênda operação de credito encontra
se dispensada do cumpnmento de uma sene de extgênctas e condtções 
esupuladas pela Resolução D0 1\0, de 1995, do Senado Fet:eral, notadamente do 
cumpnmento dos hmltes de endiVidamento prev1stos em seu an o.~•, mctsos I c 
II De acordo com essa resolução. o montante e o serv1ço das operações de 
credito reahzadas ao amparo do Programa de -\poto a Reestruturação e ao 
Ajuste Fiscal de Estados não serão computados. no exerc1cto tinancetro em que 
forem celebrados. nos itmnes de endn 1damemo refendes 

Emoora as operaç6es Je credito realizadas ao Jmparo daquele 
programa encontrem-se dispensadas do cumonmemu das elngéncJas e 
condtções actma retendas. não estão elas dtsper.sadas da obseT\ ãncta do hmne 
detimdo no capur do >t'U an 3" •·erbi~ 

· 4rr _F 4s ,•perações .1c , 1 edao 1, alt=adas pelos Estados 
Dzstruo Federal pei ... .,s ,\fwuctptol ... ,. ... ,, sua re.~spectnas aurarquzas em 
um eTcrctczo. u.io podet,io etcedt!l au montante das despesas de capua/ 
Ji'tada~" •za L.:t OH;amenrana -lnuai .. arrcspondetltc 1essab.·adas as 

1::!9 
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ü.Utorz=adas med1.anr~ .. .:reduos suplt?mel'•i.J.Iê! c•u r:spe~...~zazs com_tinalzdade 
prccz~a uprt1 \'adu peJo Foat!l L~ lltS".~:n o por ma1.or1a absoluta. 
obsenado (l ,1,soo~~~....., nesta Ri:StllliÇ.it) 

De acordo ,om ~ dpura.:ão connd~ no Parecer DEDIP-DIARE-
41\, l'5ilr:> Je 18 Ur:> Q~. Jo Banco C entrai. " ·'oeracào Je re1inancramento 
ore1enarda pelo esrado ~~trapola o lrm11e a.::r:na retendo Todav1a. a Le1 
Es1acual n' 10 5-12. de '0 09.9-. que autonzou o Estado de Santa Catanna a 
contratar operações de .:redrto na ãmbrto do c11ado programa de aJuste fiscal, 
não determrnou a abertura de credrtos ad1cronar~ no orçamento. a qualquer 
rempo. objet:\ ando a execução da propna ler 

3 - Dos rmp.1ctos e repercussões nas finanças pubhcas 

Depreende-se das rnformações relauvas as condições tinancetras 
dessa operação. que a d1ferença entre o valor da d1v1da as~umrda pela Uruão e o 
valor da dtvrda refinanctada pelo Estado de Santa Catanna alcança, até a data 
do contrato. R$ 147.797 674,64 (cento e quarenta e sete m!lhões. setecentos e 
noventa e sete mtl. setscentos c setenta e quatro rea1s e sessenta e quatro 
centa\ os 1 Isso tmphca um subsldto explicito concedido pela Umào ao Estado e 
decorre da modahdade de apuração do 'alor a ser refinanciado relativo ãs 
dívtdas dos Estados. nos termos do an. 3". ~ 4" da Le1 n° 9.496, de II de 
setembro de 1997 

A concessão de garan[las por pane do estado. embasada em suas 
quotas-panes do FPE. em su.: arrecadação propna e nos crednos de que trata a 
Le1 Complementar n° 87/96, conjugada a defimção do hmue de I3% de 
comprometimento de sua recerta líqutda real para com as despesas de JUros e 
amontzações de sua div1da. consmuem fatores que 1endem a reduz:r a 
necessrdade de futuras renegociações. 

Por outro lado. presume-se que o subsrdw acrma refendo seJa 
amphado ao longo do 1empo. uma vez que a Unrão recebera JUros rea1s de 6.0% 
a a. no refinanciamento enquanto o custo financeiro real de sua dívtda 
mob1hana tem s1do relall\amente ma10r 

Porem. considerando-se que es1a operação de credito sera 
amomzada em ~O anos e que a conunmdade do aJuste na economia brasileira 
.:nara as condrções para a redução postenor dos Juros rea1s da dí•·1da púbhca 
rederal. o subsrdro concedrdo ao estado devera ser gradualmente reduzido. 
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porquanto espera-se que :11axa med1a real de _1uros da di\"lda publica durante os 
rro"\1m0s t'lnta anos não 1ique distante dos o.0° o .1 a 

Ressalte-se. por fim. que. por ,e tratar de operação de 
-eli11~n.:1amento de di\ 1aa,. não v.:orrera liberação de novos recursos nem 

ocorrera Jumento no montante de endl\ 1damemo do estado. mas tão-somente 
substltUiçjo dos credores ongma1s pelo Governo Federal 

Contudo. o Impacto sobre o déficit publico consolidado do Pats 
sera poSill\ o. p01s havera. por um lado. redução da d1v1da publica global. em 
função da 'enda de am·os do estado. por outro lado. havera um deslocamento 
de custos financeiros do Governo Estadual para o Governo Federal. 
correspondente a diferença entre a taxa de Juros de 6.0~. a.a .. a ser paga pelo 
estado. e a taxa de JUros paga pela esfera federal. no mercado financeiro Porém. 
ocorrera um ganho financeiro global para o setor publico do País, porquanto o 
custo financetro da Untão tem stdo ststemattcamente mfenor ao venficado para 
os estados e municíptos 

4 - Da preservação da capacidade de pagamento do Estado de Santa Catanna 

Como Já menctonado. um dos aspectos substantivos do contrato de 
refinanciamento em exame diz respeito ao estabelectmento de um limtte de 
compromenmento da receita do estado CQJTl o fluxo de pagamento associado ao 
serviço da sua dívida 

Com efeito. o protocolo de acordo e o contrato de refinanctamento 
asseguram ao Estado de Santa Catanna dispénd10 maxtmo de 13.0% de sua 
receita hqu1da real com o pagamento de JUros e amomzações de parcela 
expressl\ a do endi\ 1damento total do estado Assim como nos demais casos Já 
renegociados. o gasto do estado com a divida ora renegociada. ,·ornado ao das 
despesas pro\·enientes de negociações de outras dí\-Idas !Lei n• 8.727. de 1993. 
Le1 n" -: 916. de 1989. Lei n• 8 212. de 1991. Lei n• S 620. de 1993: de dívida 
externa. contratada ate setembro de 1991. de parcelamentos de dívida JUnto ao 
FGTS. firmados até março de 19961 lica hmnado aquele percentual. Os valores 
que ultrapassarem esse teta serão pagos quando da ocorréncta de dispéndtos 
mfenores a ele. ou serão refin~nc1ados em até 120 parcelas mensais. a pantr do 
termmo do contrato de refinanciamento em questão. nas mesmas condições 
financeiras ah previstas. São condtções que. entim. posstbilitam a reordenação 
dos passivos financetros estaduats e viabilizam a eficacta dos respecuvos 
contratos 

I li 
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11 I - \ ()I O DI I lU.: L\ I OR 

~-. piC"JlL~ J~., '~~~\ C:0'"'1•"' dl"' [sl.:!UO Je S.lnl.l L-..:wnna er:..:u.Jdra-se no~ 
.eml•'> .. k) rr .. ·~rama <Je \pato 3 Reestruturaçâu e ao -\_JUSle Ftscai de Estaaos. 
'ra e..., e•e.:ud0 pek' Go\ em0 Federal C0mo se sabe. " pmgrama tem como 
lhlt .~ rr.r.. rra. I 'ane.Jmenro finan.:elrCl. palfii11Vnral c admuustraCI\0 das 
~mda.:te< ci3 r edera.;ão. no conte'(tO de uma reestruturaçã,, global Ja~ tinanças 
puohcas no F a1s Nesse senudo. não apenas 0s refinanctamemos das dívtdas 
mob1hanas e contra[Uals dos estados estão .1mparadas no programa. mas 
tambem um ~onjunto de tntcla!l\as e medtdas estruturais que penmtam a 
recuper~cào da capactdade de tn\·esumemo da estera púbhca Cuanamos, para 
Ilustrar. os ca._,s das pn\auzações de bancos. de empresas e da exploração de 
sen 1ços pubhcc-s. bem como a execução de programas de dem1ssã .. , ·. oluntana e 
de modem1zacão admtnlstraU\'a e tnbutana 

D0 oonto de '1sta macroeconóm1co. destacanamos o custo 
tinan;;e1ro gue o programa enseJa para a Umão. porquanto a forma de 
tederah::ação das dh 1das 1mphca um substdiO no pnme1ro momento. pelo 
dtferenc1ai emre o valor da dív1da assum1da pela Limão e o valor a ser pago 
pelos estado•. no segundo momento. pela diferença entre o custo tinancetro da 
dí\1da mob1h3na federal e a taxa de Juros rea1s entre 6 e i.5°o a.a. que os 
estados oagarão ao Tesouro NaciOnal Toda\ 1a. do ponto de '1sta do setor 
pubhc<' ,,,mo um todo. o fato e que ha um ganho efeU\ o se se cons1derar que as 
taxas Je JUr<'> das dí\'ldas mobthãnas e comrarums estaduaiS têm s1do 
,IS!emauc~meme .1c1ma das taxas de Juros pagas pela Umão no mercado 
tinancerr0 

-\ c·ontrapamda esperada des~e re1inanc1amemo subs1d1ado . 
.:omum a rod<'> os estad0s gue adenrem ao Programa de Reestruturação e de 
\_1uste F1sca1. .:ons1ste no cumpnmento de meras e ações estruturaiS que 
permitam. alem da obtenção de supera\ us pnmanos no longo prazo. aJustes 
parnmoma1s ·e admm1stram•os compam e1s com a reordenação das tinanças 
rubhcas Je mod0 que possam ser garantida> .1 retomada ,ustemada do 
.:resc1men10 e:onõma:o do Pa1s e a estab1hdade monetana 

E nesse >enudo que. paralelamente a redução do 'alo r nommai dt: 
,uas d1' hlas. ,• Estado de Santa Catanna tera um alongamento no seu perfil de 
~nd111..iamem '. pors ,, prnzo de amon.zaçào orn contratado e de ~O anos e com 
.:ompromenmento ma~1m0 de 13,0"'• de sua receua real hqUJda para sen 1r. 
ronamo . ..1 gr ..~nde ma10na de suas dív1das. 
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O E>tado de SantJ Catanna se comprome1e. do mesmo modo que 
as dema1s u.11dades da Federação que adenrem ao programa. a manter uma 
trajetona declmame na relação d1\ 1da. recena hqu1da. Ate que esse 'alor seja 
reduz1do a 1. o estado não emitira d1\ 1da mob1hana. e somente contrairá novas 
dív1das contratuais. mcluSI\ e JUntO a orgamsmos financeiros mtemac10na1s, se 
cumpnr as metas relam as a di\ 1da tinance1ra na tra_1etona estabelecida no seu 
programa de reesmuuraçiio e de a_1uste fiscal. 

Ma1s amda. se o estado não cumpnr as metas fisca•s e financeiras, 
acordadas em seu programa de reestruturação e de a_1uste fiscal, o 
refinanciamento den:ara de ser subs1d1ado. passando o Estado a pagar. durante o 
período evenrual de descumpnmento das metas. o custo de colocação da dív1da 
mobíháril federal. ma1s JUros de mora de l 0 ó a.a. e a elevação do d1spêndJo 
má:'CJmo com sen·1ços de dJ\'Idas JUnto à Umão em -1 pontos percenruais da 
receita líqu1da real do estado 

Como garanua do cumpnmento das condições oferecidas pelo 
programa, o Estado de Santa Catanna firmou o Protocolo de Acordo com a 
União, no qual são estabelecidos os condicionantes gera1s ac1ma descntos. Para 
a presen:e contratação. as garanuas são as suas quotas-panes do Fundo de 
Pan1cipação. recellas propnas e cred11os onundos da Le1 Complementar n• 
87/96. Além dtsso. o detalhamento desses condtc!Onantes está prevtsto no 
memorando de poht1cas do programa de aJuste espec1fico para o estado. que e 
pane mtegr:mte do contrato • 

Por rim. 'ale lembrar que as negoc1ações em curso entre a Umão e 
os estados, a consequente federalização de dn 1das e o compromeumento dos 
estados com aJUStes estrururats nas áreas financeira. admmistrauva e 
patnmomal s:io pressupostos md1spensave•s a manutenção da estabilidade e à 
retomada das cond1ções necessanas ao cresc1mento económ1co sustentado. 

Entendemos. portanto. que o pleno sausfaz as normas estabelecidas 
por esta Casa e que. quant0 ao mento. contnbu1 para o saneamento das finanças 
púbhcas do estado e do ~etor pubhco em geral ConclUJmos o nosso parecer 
pela aprovação do presente refinanCJdmento. nos termos do segumte Projeto de 
Resolução. que 'meu la ã eticac1a da correspondente autonzação do Senado, a 
comprO\ação pelt' Governo do Estado de Santa Catanna no Banco Central do 

Bras1l. do cumpnmento do d1sposto no mc1so 111 do an 167 da Constituição 
Federal. 
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Em face do disposto na Le1 Complementar n" 95, de 1998, foram 
efetuadas as adaptações formais de tecmca leg:Islam·a as condições da presente 
operação 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 76, DE 1998 

Autor1:a o Estado de Santa Cau:v11UJ a contrGUlr 
operação de rerinancJamento de divukzs mob1luina e 
contratual do estado consubstanciadas no Contrato de 
confissão promessa de assunção. consolldaçQo e 
rf!}inanctamento de divuitu. celebrado com a Um&, em 
J I de março de 1998. com base no protocolo de 
<~~:on;o firmo.do entre a Umão e o Go~o do Estado 
<k Silnta C alarma. no ãmbito do Progrtmta de ..4fNJ1o à 
Reestruturação e ao AJIUle Fiscal das Estados. no 
VDIIor de RS I 55:!.400 3 75.83 tum btlhiio, qumhe11tos e 
c.nq&~enta e dou milhões. quatrocentos mzl. trezentos e 
setenta e cmco reau e oitenta e trU centavos) 

O SENADO FEDERAL resolve: 

Art. I" E o Estado de Santa Catanna autonzado a contratar 
operação de refinanciamento de d1V1das mob1hána e contratual do estado, 
consubstanciadas no contrato de confissão, promessa de assunção. consolidação 
e refinanciamento de d1\'1das. celebrado com a Umão, em 31 de março de 1998, 
com base no protocolo de acordo firmado entre a Umão e o Governo do Estado 
de Santa Catarina. no àmbno do Programa de Apmo a Reestruturação e ao 
AJUSte Fiscal dos Estados: 

Art. ::!" A operação de credno reienda no amgo antenor tera as 
seguintes condições financeiras 

I - valor da dívida a ser adqumda pela Umào RS I 552.400 3 75,83 
(um bilhão. qumhentos " ~mquema e dms milhões. quatrocentos 
m1l. trezentos e setenta e cmco rea1s e onema e três centavos 1. 

correspondente a 
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a) R$ 1.085.678.564.89 (um bilhão, onenta e cinco milhões, 
seiscentos e setenta e oito mil. qumhentos e sessenta e quatro 
rea1s e oitenta e nove centavos), relativos a d1v1da mobihária 
existente em 31 de março de 1996, amda não paga ou a que. 
constituída após essa data. consubstanciou Simples rolagem: 

b) RS 466.721.810,94 (quatrocentos e sessenta e se1s m1lhões, 
setecentos e vmte e um mil. oitocentos e dez rea1s e noventa e 
quatro centavos), relativos a dívidas contratuais JUnto ao Banco 
do Brasil S.A., á Caixa Econõm1ca Federal e ao Banco 
Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul 

D- valor a ser financiado: R$ 1.390. 768 793,06 (um b1lhão. 
trezentos e noventa milhões, setecentos e sessenta e mto mil, 
setecentos e noventa e três rea1s e se1s centavos). A d1ferença 
entre o valor assum1do pela Umão e o valor financiado ao 
estado corresponde a. 

a) RS 147 797 674.64 (cento e quarenta e sete m1lhões. setecentos e 
noventa e sete m1l, seiscentos e setenta e quatro rea1s e sessenta 
e quatro centavos), relat1vos aos custos até 31 03. 98. assum1dos 
pela Umão. previstos no § 4° do art. 3° da Le1 n° 9 496, de 
11.09.97: -

b) RS 13.833.908,13 (treze m1lhões. Oitocentos e tnnta e três m1l. 
novecentos e mto rea1s e treze centavos I. referentes aos creditos 
de atualização monetána do lPI-Exponação do Estado JUnto à 

Umão 

III - Encargo~· 

a) juros. 6% a.a • calculados sobre o saldo devedor existente e 
debnado no pnmeuo d1a de cada mês. 

b) atualização do saldo devedor: vanação pos!Uva do I GP-DI; 

IV - Prazo: 360 (trezentos e sessenta 1 prestações mensa1s e 
consecut1vas, 

135 
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V- Garantias: as recenas própnas do Estado. as transferências 
constitucionais e os credttos de que trata a Le1 Complementar 
n• 87. de 13.09 96. 

VI - Cond1ções de pagamento: 

a) amortz::ação ex:traordznár1a: Pateela V cc. no valor de 
R$ 267 086.632,11 (duzentos e sessenta e sete milhões, 
ollenta e sets mil. seiscentos e tnnta e do1s reais e onze 
centavos). atuahzadas pela vanação positiva do !GP-DI, 
acresc1da de Juros de 6 % ao ano. com recursos provenientes 
de. 

I - alienação de ações da Centrais Elétncas de Santa Catanna 
S.A - CELESC. a ser promovida até 30.11 98: 

:! - venda de 1move1s de propnedade do Estado. 

3 - créditos que temham stdo objeto da novação a que se refere a 
Medtda Prov1sória n• 1.635-21, de 13.03.98. pelo valor 
presente. calculado à taxa de desconto de I:! % ao ano. 

b) amortr:.:rçào ordznarra· Pateela P. no valor de 
R$ I 1:!3.68:!.160.95 tum bilhão, cento e VInte e três milhões, 
seiscentos e Oltent<~ e do1s mil. cento e sessenta rea1s e noventa e 
cmco centavos), que deverà ser paga em 360 (trezentos e sessenta) 
parcelas mensa1s, pela Tabela Pnce, limitadas ao dispêndiO 
mensal de I 112 de 13% da Receita Líqu1da Real do Estado 

\rt 3• O o:xerc1cto da autonzação conced1da por esta Resolução 
tica condlcl!Jnado .1 que o Estado de Santa Catanna comprove. JUntO ao Banco 
Central Jo Brastl. o cumpnmento do dtsposto no tnc1so 111 do art. 167 da 
Consmuzçiio Feaer:Jl 

..\rt . .J• O prazo para o exerctclo da presente autonzação é de 
duzentos e setent~ dzas. a contar da data de sua publicação 

..\ri. s• Esta Resolução entra em ~ 1gor na data de sua publicação. 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÕMICOS 

OFS N "58 , DE 1995 

ASSINARAM O PARECER EM 30 DE JUNHO DE 1998, OS 
SENHORES SENADORES 

01- PEDRO PIVA PRESIDENTE 
02- JOSÉ FOGACA RELATOR 

03 - DJALMA BESSA 
04 - BELLO PARGA 
OS -ROMERO JUCA 
06 - JOEL DE HOLLANDA 
09- GERSON CAMA TA 
10- ZANETE CARDINAL 
11 - CASILDO MALDANER 
12- EDUARDO SUPLICY 
13- JOÃO ROCHA 
14- PEDRO SIMON 
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Da COMISS.;..-, ['::. "SS•_ , -os CCOMÓMICOS 
Jobu o U(ILI•· :- "~ "" PI..,' r, J''~ ,,, PRESI-98//646 
dt' _·: Je.· : .• 'U'•1 ,;r.· '!-'- ~ • • .:,'·~ ... ._"ri .:~,.1 Prest.:Zc'lltc.· .io.J 
Banco Cc'lllTLII .... 3r.::. • ,[.'o( • • .... .J Qt'rt'Cü(ã(l do 
Se11aaC' FtYI .... ,~. .._-... ,.,., .. - ~ • ~.mr~ssti.;~ 1.ssu,.,·aa 
Conso/zJa,-Jo c.· R..rzr;.; ......... ,..,r·.•--. · ... D uaas ... t.·ic/:traao 
~ntre a l'mJo t' o EsrJu.' :~1 ? .:r~ra ~.:n ~·1 de. março de 
1998 no llm/:o.tl..l wO .JrO'?"'.J.mJ ,Íe -l.p010 a 
ReestnJlUJa,..-.io.J " .:o ; usr"· r:: s .. ·ut .!os Esraaos •ro 
110./or Jc"' RS .' /'· v.J..t .. '" .._..... • .. ,•. •t•os ... Je.:t:li.JH! 
llrt/hÕt.'S 1l01\'CC'"'-1 S' .. U~' ;: o.f11.12/l"(l 'IIII 

'fllüliO!..·C'•UO.S • Sêl- •,·.;1•:; • 1••1•'1'1 • ~ ,,, ,._ .. ,.•.;\nS1 

RELATOR: Senador FRAJ'IiCEUNO PEREIR.\ 

I -RELA TORJO 

O Presidente do Banco Centml do Bra> I t'•'r Inlerrnedw oo Ofic1o 
$'055. de 1998 1011c10 PRESJ-98 I 646 de 2: Je ;:.!P~L' ae ! <l<l\. ~a ongem1 . 
.:ncammha ,1 Pre>JdêncJa do Sen:ado Federal '-' P.,re.:~· DEDIP [IJ,.>.RE-<lS,Q501. 
de 16 de JUnho de !997. do Depanamento da o., •da !'ubilca daquele banco. 
reterente ao Contrato de Comissão. Assunção . ._:-,,mL'Iid~d·' ,. relinanc•amento 
de DI' 1aas . .:elebrado entre a L• mão e o Estado do Par.1na. "m ~I de março de 
1998. no •.alor de R$ 519 944 40t> 9'\ lqUir.~c:--ros L' dezenoH· miihõe>. 
novecentos e quarenta e quatro m1l. quatrocentO> ~ >el> real> • no' enta e OitO 
centa\OS) .O. mlclall\a do processo se deu por me1o do c1ficJo ljO\ •J90 98. uo 
Governo do Estado do Parana. sohc11ando a auton::ado do ~enado Fc:deral. 
como condição de eficac1a. para efeuvação desse Cc'ntrat.: 

A operação t:m tela IIJSere-'e no conte\!0 d~ Implementação do 
Programa de Apo1o a Reestruturação e ao AJUSie Fiscal dos Cstados. de que 
tratam ~ Le1 n" 9 496. de li de setembro de I <lo- ~ P.e><>iuca•.> C~ lN ~o 

2 3o6 o- e Kesoluçõeo do Senado Federal n ·, ;n '15 <' ': o-

A operação pretendida de aqUISição pela limão de dív1da 
mob1hána do Estado do Parana apresenta as segumte, caractensucas 
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.:11 'aior da dn tda a ser ,,:JJ.IItrtda RS .<i 4 0.1.1 406. o~ 1 qurnnentos 
~ dezenoH' mllh5~> no' ecento> e qu~~ema ~ qu;;1ro m1l. 
quatrocentos .: ;ers rea1s e no' enta ~ ou o .:enta\ os), 
corres;:>ondente a d1' r da mob11lár.a e~ Is tente em ; I 03 9ó. 
Jmda não paga. ou :r que. .:onsll!Uhl..< .:rpos essa data. 
consubstanciOu sua srmples rolagem. arua11zada ate 31 03 98. 

- desse 'alor sera deduzrda a parcela .:r e R$ ~- 605.:?93,23 
(cmquenta e sete mrlhões. serscenws e crnco mrl. trezentos .: 
noventa e três rears e \"tnte e três centa\ os 1. correspondente ao 
subs1d:o conced1do pela L'mào .:ro estaoo nos tennos do an 
3". §~ ::!"a 4", da Ler n" o -lO!>. de li oo 'l/. sendo refinancrado 
o \'alar de R$ 46.:!.339 013,75 (quatrocentos e sessenta e do1s 
m1lhões. trezentos e rnnta e nm e m1l. tre:-e rea1s e setenta e 
crnco centavos 1. 

b) o?llcargos 
- jllTOS (.1° o a.3 

- aruafl=ar;ão do saldo d.::t·edor mensalmente pelo !GP-DI. 

<I ;:ora= o 360 1 trezentos e ,esser:ta r prestações mensars 
consecutl\ as . 

• 11 gatanuas .:rs receitas pro!Ynas .jo Esla.~c·. as •ransteré!1c1as 
consmuc1onars e os creduos de que ~rata .:r Le1 Complementar 
n• s-. de 13.00 9t:T. 

r::?l conau;ões Je pagamento 

- amo11r=açào etcJaora:nan.:z RS 92 -h- SIJ2.-5 1 noventa e do1s 
milhões. quatrocentos e sessenta e sete ·mi. oitocentos e do1s 
re:us e setenta e .:rnco cent:l\ os 1 ..:JUe :orresponde a .:!0° 0 

1' mte. por cento! Ja J1\Jda rerinancraJ.:r atuahzados ate 
31 03.98. com recursos pro,emenres da .:rlrenação de ações da 
Comp~nhra Par:maense de Energra · COPEL. 

- J.mor/l=açào pela Tabela Pnce. umnada a I 1.:! 1 um doze a\ os 1 
de 13~. 1trez~ por cemo r da Recena lr.:ru1ua Real do Estado -
RLR. 

A Umão compromete-se. amda. a financ1ar a redução da presença 
do setor púbhco estadual na anvrdade rinance1ra bancana e a cnação e 
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capnalização de agenc1a de fomemo, em 'ai ores a serem defimdos pelo Banco 
Central do Bras1.l. conforme disposto na Mea1da Pro'vJsona n° 1654-3. de I O de 
jUnho de 199/i 

E o relatono 

11- VOTO 

Compete a esta Comissão. nos termos do an 5:::!.. mc1so V, da 
ConstitUição Federal. combmado com o an. 393. paragrafo umco, do 
Reg1menlo Interno desta Casa. a miclall\'a de projeto de resoluç.:io que 1mphque 
o exercíciO da competência pnvanva do Senado Federal de autonzar operações 
de credno de mteresse dos estados. 

Os autos do presente processo encomram-se mstru1dos segundo as 
extgênc1as da Resolução n° 70. de 1995. que "Autorz=a os Estados a 
conrratarem operações de aeduo pre,·zstas 110 Programa de ~pow a 
Reestruturação e ao A111Sle Fzscal dos Estados · alterada pela Resoluç.:io n° 12. 
de 1997. ambas do Senado Federal. 

Conrorme destaca o Parecer DEDIP DIARE-<~8.0591. d1ame das 
caractensuc:;.; peculiares da operação. em que não ha liberaç.:io de novos 
recursos. mas apenas subs11tu1ção do credor ongmal pela L mão. e tendo em 
v1sta que as contratações e emissões cumpnram as exJgéncJas regulamentares a 
epoca das autonzaçõe,. v retinan~1amento podena ser realizado sem oneraçào 
do hmtte estabelecido no an. 3" da Resolução n" 69 05. do Senado Federal (qual 
seJa. o de que as operações de credtto realizadas pelos estados em um exerc1clo 
não podem exceder o montante das despesas de .:apnal rixadas na le1 
orçamentana anuall "!ão obstame. mesmo que a operação rosse computada 
para fins de calculo ti'l:ado no refendo anrgo. ,, hmtte <="m que,tão não sena 
extrapolado . .:onfCirme parecer do Banco C emral 

O retendo parecer sahenta. rambem. que o Governo do Estado do 
Parana apresemou cemdão do TnbunaJ de C 0nras desse estado atestando 0 

cumpnmenro do d1sposro nos ans 2" e 212 da ConsutuJÇ:lo Federal. bem como 
do pleno exercJCIO da comperênc1a rnburana. relanvamenre ao e"ercJcJo de 1996 

Com relação ao disposto na Le1 Complementar n> 82. de 2- 03 95, 
as despesas do estado com pessoal e encargos totalizaram i6.66~ o das receitas 
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correntes liqutdas. tendo ha\1do um aumento dos refendas gastos de 5.06~ó em 
relação ao exerc1c1o antenor. acarretando o descumpnmento pelo Estado do 
dJsposto no art I". § I" da Citada Le1 Cabe no1:1r. enrrelanto. que a Resolução n" 
70195. do Senado Federal ISenta as operações de creditO pre\1Stas no Programa 
de ApOlo a Reestrururaçào e ao AJUSte F tscal do Estado do cumpnmento do 
d1sposto na Let Complementar n• 82.'95 

Consta. amda. do P:1recer do Banco C enrral que o Estado do Parana 
encontra-se cadasrrado como adtmplente JUntO as msurmções mtegrantes do 
Ststema Fmancetro Nactonal. segundo consulta eferuada ao Cadasrro da Di,1da 
Públtc:t- CADIP 

As demats condtções e e-..:tgênctas esnpuladas pela Resolução n" 
69/9 5 .;ão atendtdas pelo Estado do Parana. conforme e\1denctado pelos 
documento• que acompanham o oficto em questão 

A par das questões formms. cabe destacar o fato de que o pleno do 
estado do Parana msere-sc no Programa de Apolo 1 Reestruturação e ao Ajuste 
Ftscal das est:1dos. que tem como ob_1euvo pn.nctpal o .;ane:~mento financetro. 
patnmomal e :ldmmtstr:l!l\ o das umdades da feder~ cão no contexto de uma 
reestruturação global das finanps publicas no Pats Não ha du\1das de que o 
programa ensej3 um custo financeiro para ~ Umão pelo faro de que a 
feder:tltzac:i<> das dt\ tdas unpltca. de um I:Jdo a concessão Je substdtos dado 
pelo dtferenctal entre o \alar da dt\ld.J assuimda pelJ L'mao e o 'alor a ser pago 
pelos ~srados e de outro. pela dtferença entre ,, 'usto tinance1to dJ dt\ tda 
mobrlt:ma tederal e a taxa de Juros re:ns de 6° o J a que ,,, estados pagarao ao 
Tesouro •:actonal Do ponto de '1st a global entretanto h a um ~anho _1.1 que as 
taxas de ruros mobrltau:ts estadu:trs rem se sltu:tdo srsrem:trrcamente acrm:t d:ts 
taxas de ruws ra~;as pel~ L'mac> no mercado linancerro 

Espcc1ticamentc , om rela.: ao ~·' E,r:tdo dll PJrana. J >Ua .m r da 
mobrhan.1 llll \alor J~ RS~ l'l '' rmlhÕ<:> ,era ,ut:>oururda o0r Jl\rda L0ntrarual 
com~ L!m~o pelo \alor de RS .ln2.: rmlh.Se5 ~orres;>ondendo a um subs1d10 de 
RS '- 'J mrlhües No contrato rimrado .:mre ,, estado e a Um:ill esta pre\lsto o 
retin:mcramemo e a amomzaç:io ~"rr:wrdman3 .:om recursos provemernes da 
pm auz:tç:ia Pre\ ê-se. lambem. ~ reahzaçao de Programa de Reestrururação e 
A1uste F1scal do Par:ma a ser acordado com a Uruaa ~te 31 de ourubro de 1991! 
comendo comcromtssos que farão pane rnre;.'Tante do contrata em tela Um dos 
compromrssos .1 serem assumrdos. como tizeram as demats urudades da 
federação que :tdenr:tm ao Programa. e o da manutenção de rra)etona dechnante 
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na relação d1\1da/rece1ta hqu1da O acordo de\ era comer. amda. obJetlvos. melas 
e ações especificas para o a.JUSie fiscal do estado. e ob1enção de supera\1tS 
pnmanos a longo prazo 

Dessa forma. concordamos com o parecer do Banco Central 
tàvora' el ao pleno de reiinanc1amemo de di\ 1da. por este ter o mento de ao 
mesmo tempo \1ab1hzar o alongamento do prazo para amornzaçào da d1\1da e a 
redução de seus encargos. bem como mduz1r ao aJUSte fiscal em decorrência dos 
comprom1ssos do Estado constgnados no contrato 

Face ao exposlo. e se~,•mndo .1 onemac:io do parecer do Banco 
Cenual do Bras1l. manifestamo-nos favoravelmente a celebração do ContraiO de 
Conrissão. Assunção. Consolidação e Refinanc1amemo de D1\ldas. entre a Umão 
e o Estado d.J Parana na forma do segumte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 77, DE 1998 

·hllnll=u ,, [\t,IU•• o.J•• I ~,a.w ,, ,untratal op.:•ra..,lio J,_• 
lt!(IIKIIIt.l•lllh"m•• ,/ .. ,/1\IJO tnfJhlilüiiQ Ju c."'tcuJ,, 
L UII\11/Hol&.liii..I.IJ .. I I' • .. • '""'''' • ,)._ 1. o "III/I\ \àCI cJ.l-\llllc.iio L 

tc!fllldiiL h IIII .. I IIII oh.' ·'" '"'"" .... j,_ hrado I..Om a I ,,,;,, "m 

31 dl! maiL•' J.. · 1'1' .,,, ,mr/'111,-, Jo Prngrcrma .1 .. · 
~putu 1/ /\.,L \11111111 t .. ._j,,, .lei ~IU\h' rl\o..&.lf JcJ\ c.~t(.lJcl\ 

1111 '~"''' J, • \ 1 •;..,.., .. ur, '1\ 

O SE:-.IADO FEDERAL resohe: 

.-\rr. I" E •" Es1ado do P:~rana .,wcrzado a LOnrr:llar operac:io de 
retin:mc1amemo de d1' 1da mobli1ana do ~>t:td<· , 0nsubstanc1ada no contrato de 
... ontiss:J.o .J::,.'5tmç5.o e retinancaamento Jc:!' ül\ hJ.b .. ê'!ebradü ~..om .J Umào em ~ 1 
de março de 1998 no :imb11o do Programa de .l.. p01o a Reesrrururação e ao 
-\juste F1sca1 dos Es1ados 

-\n. :!" -\ operação de credito reienaa no artigo antenor tera as 
segumt~> cond1ções tinance1ras 

- saldo da dt\1da mob1har1a RS 519 944 406.98 1 qumhemos e 
dezenove miÜJões. no\'ecenros e quarenta e quarro lllll. 
quarrocentos e se1s rea1s e DO\ enta e ouo centavos). 
correspondente a dívtda mobthana exiStente em 31 03 96, 



JUNHO 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

aruahzada ate 31 03 98. sendo RS -162 339 013.75 !quatrocentos e 
sessenta e d01s mtlhões. trezentos e tnnta e nove rrul. treze rea1s e 
setenta e cmco centavos 1 o valor a ser refinancl3do e RS 
5i b05 393.2] lcmquenta e sete m1lh0es. se1scemos e cmca m!l. 
trezentos e noventa e três rea1s e \1nte e tres centavos) o valor 
correspondente ao subs1d1o conced1do pela Umão ao Estado do 
Parana. nos termos do an 3". ~~ 2" a -1° da Le1 n• 9-196/97. 

li - encargos 

ai Juros b 0 o a a 

b) atualização do saldo devedor mensalmente pelo !GP-DI. 

lll - prazo 360 1 trezentos e sessenta 1 prestações mensats 
cons.:cu!l\ as 

IV · g:aranuas as recenas propnas do Estado. as transferências 
consnmc1ona1s e os crednos de que trata a Le1 Complementar n• 
87. de 13 09 Q6 

V - condições de pagamento 

a1 amomzaçJo extraordmana RS ·•: ~,- 802 -5 I noventa e do1s 
m1lhões. quatrocentos e .;;essenta ~ sete m1L c>nocentos e dms 
rea1s e setenta e cmco cema,osJ 4ue corresponde a 20°o 1\mte 
por cento 1 da dl\'lda refinanciada .om recursos prO\ ementes da 
ahenaÇ:io de ações da C c>mpanlua Paranaense de Energ1a -
COPEL os qua1s serão obreto d~ r~g•stto em uma coma grafica 
no Tesouro Nac10naL de responsat:'lhdadc do estado. CUJO saldo 
deve dor estara ~,neito a encargos finance1ros •denllcos aos do 
refinanciamento. 

b) amon1zação pela Tabela Pnce. hmuadas a 1/12 (um doze 
avos) de 13% (treze por cento l da Receita Líqu1da Real do 
Estado- RiR 

Porugrafn lim'n O descumpnmento pelo Estado do Paraná das 
obngaçOes cons1an1es do contrato de refinanciamento, mclumdo atrasos de 
pagamento, assun como das tnetas e compromissos que constarlo do prognuna 
de Rcestmturaçào c de Ajuste Fiscal. a ser acordado com a Umão. ate 31 de 
ountbro de I 998, Implicará. a pan1r de 1° de novembro de 199R. e enquanto nllo 
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~smbeiec:ao . . refendo Programa. a substitUição dos encargos financeiros 
refendos :cc ·:aput" por encargo> eqmvalemes ac custo med10 de captação da 
d1v1da mob1!Jana mtema do (lo~emo Federa!. Jcresc•do de JUIOS de lo/o a a . e a 
devação. em quatro pomo< percentuais. do percentual da RLR tomado com" 
base para .i apuração do hm1te de dtspêndto mensal -7 

Art. J" Es111 Resolução enrra em "~01 n:l dars dê5l1a pub~saf.io 

.. 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÕMICOS 

OFS N • 55 DE 1998 

ASSINARAM O PARECER EM 30 DE JUNHO DE 1998. OS 
SENHORES SENADORES 

01· PEDRO PIVA PRESIDENTE 
02 • FRANCELINO PEREIRA RELATOR 

03 • NEY SUASSUNA 
04 • EDUARDO SUPLICY 
O~ • PEDRO SIMON 
06 • CARLOS BEZERRA 
07 . JOSE FOGAÇA 

08 • ROMERO JUCA 
09 • JOEL DE HOLLANDA 
1 O • DJALMA BESSA 
11 • LUDIO COELHO 
12 • ZANETE CARDINAL 
I 3 • BELLO PARGA 
'4 -JOÃO ROCHA 
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Da COI\IISSÃO DE -\SStr i\ TOS 
ECO"';ÓMICOS. ,obre ,, Oficw "S" n' 56 
de 1998 10ficto PRESI "\" I 611 I. de 
IS 06 "8. n• ongem ). do Sr Prestdente do 
Banco Central do Brastl encammhando pleito 
do GoH•mo do Estado do Pa!"311a sohcuando 
autonzação para re~hzar operacão de creduo 
JUnto a Ca1xa Econõm1ca Federal. no \alar de 
RS ~3 ~88 ~I ;:n (quarenta e trê• m1lhões. 
duzemos c ~.menta c ono mtl. qua1rocenros e 
quuue reats e setenta c 5ete .:entavost. no 
àmb11o do programa PRO-:>ANEAME'JTO 

REL >. TOR Senador BELLO PARGA 

1- REL\TORIO 

\ em .l e> ta c~,a (•licro do S<!nhor Presidente do Banco Central do Brasil 
encammh:mao rosrula.;5,, ao GO\ erno do Estado do Paraná '1sando obter 
JUton;:acàu par~ re:~hzar oper:~.;ão de credno JUnto a Carxa Econômic:J Federal. 
no 'Jlor de RS -l:; :::!S5 -ll5. -- 1 quarenta e tres milhões. duzentos e onenta <! 

vno mll. ~uatrc•~..cnh. ... ~ c li~.un~e :-e;:u.s. e setenta e sete cent.l\OS) 

, O ph~I'l' l'i:J ,ubme!ldü dOS t<!nnO> da Resolução n> 691Q5. que dispõe 
sobre !mmes o;;k·b~I' e condições para as operações de credito mterno e externo 
dos btados. do Distmo Feder:~!. dos Mumcipios e suas autarquias. mclusl\e o 
lançamem0 Je muJ,,, d:1 d1' Ida pubhca 

• O BJnCl> Ccntr:JI de' Br:1sii pronunciou-se 'obre a operação atra' es do 
Parecer DEDIP D!ARE-"S IJ5Q- de I 8.06 98. no qual analisa :IS condições do 
.:omr:Jto. manii"".:SIJnd,,_,e des!J, ora\ elmente :1 realização da operação. tendo 
em 'rsta 0 que cons1Jera descumpnmemo de hmne estabelecido pelo Tesouro 
• :Jcr,,nal para ::t prete:-rd•da "rerac:'io bem :JSSim ,, possível descumpnmento 
~io .. lun1les ~om dc.,;;pe .... a uc pe~.:-.oal 

-l De rato. J part·r do .. ricio ST''I n • 1 42\.'MF. de ~3 de :1bnl de 1998, o 
Sr Sec~etano J,, r csouro !'laciOnal. Eduardo Guimarães. mfonnou ao Banco 
Central que o limne para enquadramento do Estado do Parana, com recursos 
do FGl S. no ..,rr>gr:~ma PRO-SAJ'.!EAMENTO sena de R$ 33.754 000,00 
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(tnnta e três m1lhões. setecentos e cmquenta e quatro m1l rea1s), fato 
reproduzido no parecer do propno Banco C entrai 

5. Contudo. se cons1derannos os hm1tes de enquadramento de acordo com 
a leg1slação em '1gor. observamos que a operação pleueada pelo Estado do 
Paranã enquadra-se nos dispostos nos arts. 3" e 4" da Resolução n.• 69, de 
1995 

6 As condições da operac:ão requenda são as segumtes 

I) \'alar R$ 43.288 415,77 (q~arenta e três m1lhões. duzentos e oitenta 
e alto m1l. quatroc:entCIIS e qumze rea1s e setenta e sete centavos); 

II) Garanuas Fundo de PartiCipação dos Estados. 
Hll Juros. S"'• ao ano. ex1gíveis mensalmente. mclusJVe durante o 

período de carênc1a; 
lVl Com1ssão de Admm1stração: a) na fase de carénc1a: 2% ao ano; 

b) na fase amoruzação I% ao ano; 

Vl Taxa de R1sco· I" ó do valor de financiamento. 
VIl Cond1ções de Pagamento· 

a) do pnnc1pal em 180 (cento e Oitenta I prestações mensa1s, com 27 
meses de carência; 

b) dos JUros: exigíveiS mensalmente •nclusl\ e no penado de 
carénc1a. 

c 1 da com1ssão de admm1stração nas mesmas datas de pagamento 
dos 1uros. 

d l da com1ssão de nscos: nas datas das liberações 

7 Para efeito de comprovaq:ào dos gastos com a remuneração dos membros 
do Poder Lep:1slaU\'O lo,cal. com a manutenção c: desc:n\'ol' 1mento do ensino e 
com pessoal. conforme estabelecem os ans. 29 e 212 da Consutu1ção Federal. 
o então 'r gente an 38 da ADCT e a Le1 C'umplementar n o R2. de '!.7 03.95. 
bem como '' pleno l!xerclclo da compe•cnc1a 111butana. 1 clall\'amente ao 
exerc•c•o de 1995.o Estado do Paranã apre,entou r:emdào do Tnbunal de 
Contas do Estado 

8. No que dtz respetto as despesas de pessoal. o Tnbunal atestou um 
crescimento em relação ao período antenor. C\'1denc1ando um descumpnmento 
da Le1 Complementar n! 82. de 1995. 

É o relatono 
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II- VOTO 

'1. O Go' erno do Estado do Parana soilcna autvnzaç~o para realizar 
operação de creditO JUnto a Ca1xa Económica Federal. no \alor de R$ 
43.288 415.77 !quarenta e três milhões. duzentos e onenta e ono m1l. 
quatrocentos e qumze rea:s e setenta e sete ceDia\ os l. no àmbno do programa 
PRÓ-SANEAMENTO. 

I O Apesar das ressalvas constantes do parecer do Banco Central do Brasil. 
devemos ressaltar que a operação enquadra-se nos ilmnes lega1s da Resolução 
n.• 69. de 1995. apesar das resmc;ões da Secretana do Tesouro Nac10nal 

I I No que tange as despesas com pessoal. de' emos destacar que hã 
poss1b1hdades efem as do prazo Imposto pela le1 Complementar n • 82, de 
1995. '1r a ser prorrogado Além do ma1~. de\ e-~e ressaltar que o Governo do 
Parana. não so apresenta garanuas sohdas de retenção automauca 1 Fundo de 
Pamc1pac;ào dos Estados), mas tambem esta negoc1ando com o Governo 
Federal um ng1do programa de aJuste fiscal 

12.. Por ult1mo. cabe ressaltar a 1mponãnc1a ~oc1al do credno a ser 
Hab1hzado. ~nquadrando-se em area de grande demanda por pane das 
populações carentes. ass1m como' 13bll1zadora de no' os empreJ;OS 

Conclumdo po1s. que ,e eJ1COntram JtendldJ> as cond1çÕt:> 
estabelecidas na Resolw;ão n' 1>9195. >OU de parecer fa, N:J\ el ao atend1mc:mo 
do pleno do Governo do Estado do Parana. nos lermo> d0 -<"gUJnle 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 78, DE 1998 

~uro1 r:a '-' Go1.-e1 no du Paranü a reau:ar 
ope1 açào d~, c1 edito JUillo a C.:u.ra Economrca 
Fed.:ral uo ,afo, d ... , RS .f] !884/J.i"; 
(qual ema c 11-is m1/hões du;:enros e ouenta e 
orto mrl. quarrocemos t? quzn;:e reau e setenta 
e sete .. ,enra .. 'OSI no Jmbuo do programa 
PRO-SA 'VE.4ME.\ TO 

O SENADO FEDERAL resohe 

I.J7 
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Art. 1" F1ca o Governo do Estado do Paraná autonzado a realizar 
operação Je credito JUnto à Caixa Econõmtca Federal. no valor de R$ 
43 288 415.77 (quarenta e três mtlhões. duzentos e oitenta e ono mtl. 
quatrocentos e qumze reats e setenta e sete centavos). no âmbito do programa 
PRO-SANEAMENTO 

Art. :!"As condtções da operação pleiteada são as segumtes: 

1- \"alor R$ 43.:!88 415.77 (quarenta e três mtlhões. duzentos e Oitenta e oito 
mtl. quatrocentos e qumze reats e setenta e sete centavos). 

II- Garantias· Fundo de Paruc1paçào dos Estados. 
III- Juros 8% ao ano. ex1g1vets mensalmente. mclus1ve durante o periodo de 

carenc1a: 
I\"- Com1-;são de <\dmmtstração 

a 1 na fase de carênc1a :!0 o ao ano. 
b) na fase amon1zação I·~ ao ano. 

\ -Taxa de Rtsco l 0 o~o \alorde tinanctamento. 
\I- Cond1ções de Pagamento 

a 1 do prmc1pal em 180 1 cento e oitenta l prestações mensats. com 27 
meses de carênc1a. 

b' dos JUros exlgi\"CIS mensalmente mclus1ve no periodo de 
carência_ 

c 1 da com1ssão de adm1mstraçào. nas mesmas datas de pagamento 
dos JUros. 

d 1 da com1ssiio de nscos nas datas das liberações. 

Art. 3" O disposto nesta resolução deve ser reahzado em, no máxtmo. 
em duzentos e sessenta d1as apos a sua publicação. 

Art. 4" Esta Resolução entra em v1gor na data de sua publicação. 

Sala do c umiSSàO em ro 1': 

. Pres1dente 

Relator 

' 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÕMICOS 

OFSN"56, OE 1998 

ASSINARAM O PARECER EM 3D DE JUNHO DE 1998, OS 
SENHORES SENADORES 

01° PEDRO PIVA, PRESIDENTE 
02 o BELLO PARGA, RELATOR 

07 o NEY SUASSUNA 
08 o JOEL DE HOLLANDA 
09 o JOSE FOGAÇA 

03 o CARLOS PARGA 
04 o EDUARDO SUPLICY 
05 o PEDRO SIMON 

10 o ROMERO JUCA 
11 o LUDIO COELHO (VENCIDO) 
12 o ZANETE CARDINAL 

06 o FRANCELINO PEREIRA 13 o DJALMA BESSA 
14 o JOÃO ROCHA 

PARECER N• 426, DE 1998 

Da COMISSÃO DE ASSUNTOS 
ECONÔ/IfJCOS. sobre o Ojic1o "S" n• 57. de 
/998 tOjic1o PRESI N" I 611 :. de 18 06 98. 
na Ollgem) do St Pres1denre do Banco 
Central do Braszl e11cammhando ple11o do 
Go•-erno do Estado do Parana sollcuando 
aurorzzação para realz::ar operação de credzto 
;unto a Cavca Econôm1ca Federa{. no \VJ/or de 
RS J.l 703 9/8,50 wrnta e quatro mtlhões. 



150 ANI\IS DO SENADO FEDERAL JUNHO 1!198 

setecemos t? t1 es mll, novecentos e dcouo 
reazs L' cmquenta centa1:osJ. no dmblto do 
programa PRO-MORADIA 

RELATOR: Senador BELLO PARGA 

1- RELATÓRIO 

Vem a esta Casa oficio do Senhor Presidente do Banco Central do Bras1l 
encammhando pleito do GovemCD do Estado do Paraná no sentido de obter 
autonzação para realizar operação de crédito JUnto à Ca1xa Econõm1ca Federal, 
no valor de RS 34.703.918,50 (trinta e quatro milhões, setecentos e três mil, 
novecentos e dezoito reais e cmqüenta centavos), no ãmbuo do programa PRÓ
MORADIA 

:!. A postulação está submeuda aos termos da Resolução n• 69195, que 
d1spõe sobre limues globa1s e condições para as operações de crédito mtemo e 
externo dos Estados, dq Distnto Federal, dos Mumcíp1os e suas auwqu1as, 
abrangendo o lançamento de títulos da div1da pubhca. 

3 O Banco Central do Brasil pronunciou-se sobre a operação atraves do 
Parecer DEDIP/DIARE-98/0599. de 18 06 9S no qual anahsa as cond1ções do 
contrato, mamfestando-se desfavoravelmente a realização da operação, tendo 
em vista o que cons1dera descumpnmento de hmne eslabelecido_pelo Tesouro 
Nac1onal para a pretendida operação, assim como o descumpnmento dos limttes 
com despesa de pessoal. 

4. De fato, a partir do oficio/STN n. • 1.421/MF, de 23 de abril de 1998, o Sr. 
Secretário do Tesouro Nacional, Eduardo Gu1marães. mformou ao Banco 
Central que o limite para enquadramento do Estado do Paraná, com recursos do 
FGTS, no programa PRÓ-MORADIA sena de R$ 26 538.000,00 (vinte e seis 
mtlhões. qumhentos e tnnta e oito mil reais), conforme traduztdo no parecer do 
prõprio Banco Central. 

5. Contudo, se considerarmos os limites de enquadramento de acordo com a 
leg1slação em vigor, observamos que a operação requerida pelo Estado do 
Paraná enquadra-se nos dispostos nos arts. 3" e 4" da Resolução n.• 69, de 
1995. 
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6 As cond1c::.e~ da operaçiio pleneada são as segum1es 

I) Valor R$ 34 703.918,50 (tnnta e quatro mtlhões. setecentos e três 
mil. no' ecentos e dezono reats e cmquenta cent~' os), 

II) Garantias Fundo de Pantctpação dos Estados 
III) Juros 5°1o ao ano. extgívets mensalmente. mclus1ve durante o penodo 

de carênc1a: 
IV) Com1ssão de Admmistração a) na !ase de carênc1a :•o .10 ano; 

b) na fase amomzação. I% ao ano; 

V) Taxa de R1sco I% do valor de financtamemo. 
VI) Cond1ções de Pagamento· 

a) do pnnctpal: em 180 (cento e onemal prestações mensats, ::om 27 
meses de carência, 

b) dos JUros: extgívets mensalmente mclus1ve no penado de carêncta, 
cl da comtssão de admimstração: nas mesmas datas de pagamento dos 

JUros; • 
d) da comtssão de nscos nas datas das liberações. 

Para er"en0 de comprovação ao, gastos C•Jm a remuneração dos membro, 
do Poder Leg1slamo local. com a manutenção e desem ol' 1memo do ensmo e 
com pessoal. conforme e,tabelecem os ans 29 e 212 da Consutu1çâo Federal. u 

""€ntão \"H!ente :m 38 da ADCT e a L,; Complementar n • 82. de 27 03.95. bem - -
como o pleno exerctcto da competência mbutana. relam ameme ao exerctcto de 
1995,o Estado do Parana apresentou certtdão do Tnbunal de Contas do Estado 

8. No que diz respeno as despesas de pessoal. o Tnbunal atestou um 
cresctmento em relação ao periodo antenor. evtdenctando um descumpnmemo 
da Lei Complementar n.• S2. de 1995. 

E o relatono 

II-VOTO 

9. O Governo do Estado do Paraná solicna autonzação para realizar 
operação de crédito Junto à Catxa Econõmtca Federal, no valor de 
R$ 34.703.918.50 (tnnta e quatro mtlhões, setecentos e três mil, novecentos e 
dezono reats e cmquenta centavos), sob a egtde do programa PRO-MORADIA 

ISI 



JS:! ANAIS DO SENADO FEDERAL JUNHO 1998 

1 O Apesar das ressalvas constantes do parecer do Banco Central do Bras1L 
devemos ressaltar que a operação enquadra-se nos limues lega.ts da Resolução 
n.• 69, de 1995, não obstante as restnções da Secretana do Tesouro Nac10nal. 

11 No que tange as despesas com pessoal. devemos destacar que há 
poss1b1hdades efeuvas do prazo Imposto pela lei Complementar n.• 82, de 1995, 
v1r a ser prorrogado. Além do mais, deve-se ressaltar que o Governo do Parana. 
não só apresenta garantias sólidas de retenção automática (Fundo de 
Pamcipação dos Estados), mas também está negoc1ando com o Governo 
Federal um ngoroso programa de ajuste fiscal 

12 Por úlumo. cabe ressaltar a 1mponãnc1a soc1al do credito a ser 
"Viabilizado, enquadrando-se em área de grande demanda por pane das 
populações carentes (hab-itação), ass1m como v1ab1hzadora de novos empregos 

13 Conclumdo. p01s. que se encontram atend1das as cond1ções es1abelec1das 
na Resolução n• 69/95. sou de parecer favoravel ao atend1memo do pleno do 
Governo do Estado do Parana. nos termos do segumte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 79, DE 1998 

A.utor1:a o Governo do Para•:a a reall:ar 
operação de crhiito JUnto à Ca&%D EconõmtctJ 
Federal no valor de RS 34 701.918.50 (tnnta 
e quatro mJihões. setecentos e tris m1i. 
novecentos e dezoito rea1s e c1nqiienta 
untavos), 110 âmbllo do programa PRO
MOJUDIA 

O SENADO FEDERAL resolve. 

Art. I" F1ca o Governo do Estado do Paraná autonzado a reahzar 
operação de crédito JUnto ã Caixa Econõmtca Federal, no valor de 
RS 34 703.918,50 (tnnta e quatro milhões, setecentos e três m1l. novecentos e 
dezoito rea1s e cmqtienta centavos), no ãmbuo do programa PRÓ-MORADIA 
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I 

Art. 2" As cond1ções da operação pleneada são as segumtes 

I • Valor R$ 34 703 9 I 8,50 rtnma f' quatro milhões. setecentos e três 
mil. novecentos e dezono rea1s e cmquenta centa\ os). 

II - Garanuas. Fundo de Pamc1pação dos Estados; 
III - Juros; 5% ao ano, exigí\'els mensalmente. incluSI\ e durante o 

período de carência. 
IV - Com1ssào de .:\dmm1stração 

a) na fase de carênc1a· :!% ao ano. 
b I na fase amomzaçào: I 0 '<> ao ano 

\'-Taxa de R1sco l"o do \alor de tin~n.:13memo 
VI - C ond1ções de Pagamento 

a I do pnnc1pal. em I SI) 1 cento e onema I prestações mensa1s com 
27 meses de carênc1a; 

b) dos JUTOS ex1g1ve1s mensalmente mclusl\'e no período de 
carênc1a: 

c) da com1ssão de admm1stração: nas mesmas datas de pagamento 
dos juros: 

d) da com1ssão de nscos. nas datas das liberações 

Art. 3" O disposto nesta resolução deve ser realizado em. no máximo, em 
duzentos e sessenta dias após a sua p~blicação -~-

Art. 4" Esta Resolução entra em' 1gor na data d.e-sj publicação. 
/ I . / 

Sala das("..-" ..... ;em ](} {Ir ~L ;p/ k,. /if)j 
. 1 '1 ,--::?:>,· ~ 
/~L( , · ~«r(l'! . Relator (!. 
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 

OFS N • 57 , DE 1998 

AS§INARAM O PARECER EM 30 DE JUNHO DE 1998, OS 
SENHORES SENADORES: 

01- PEDRO PIVA, PRESIDENTE 
02 - BELLO PARGA. RELATOR 

03 - CARLOS BEZERRA 
04 - EDUARDO SUPLICY 
05 - PEDRO SIMON 
Q6 - FRANCELINO PEREIRA 
07 - NEY SUASSUNA 
08 - JOEL DE HOLLANDA 
09 -JOSÉ FOGAÇA 
10- ROMERO JUCÁ 
11 - LÚDIO COELHO (VENCIDO) 
12 - ZANETE CARDINAL 
13 - DJALMA BESSA 
14 -JOÃO ROCHA 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O Expe
dler"te udo va1 a publiCação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Do Ex
pediente lido. constam mensagens pres•denc•a•s. en
caminhando os ProJetas de Le1 n•s 23, 24. 25. 26 e 
27. de 1998-CN. Que vão a Com1ssão M1sta de Pla
nos. Orçamentos PúbliCos e F1scallzação 

Nos termos da Resolução n• 2. de 1995-CN, a 
Pres1dêrJC1a estabelece o segUinte calendano para 
tram1tação dos proJetas 

até 5-8 publicação e d•stnbUJção de avulsos, 
ate t3-8 prazo hnal para apresentação de 

emendas, 
ate 18-8 publicação e d•stnbuJÇão de avulsos 

das emendas, 
ate 28·8 encaminhamento do parecer f1nal à 

Mesa do Congresso Nac1onal 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Pres,. 

dêne~a comumca ao Plenano que o ProJeto de Le1 da 
Cãmara n• 40, de 1997 (n9 2 124196, na Casa de on
gem), CUJO parecer fo1 lido antenonnente, aprovado 
pela Com1ssão de Const•tu•ção. JustJÇB e C1dadan•a. 
f01 adequado às d1spos1ções da le1 Complementar 
n• 95, de 1998. 

A matena 11cara perante a Mesa durante c1nco 
d1as ute1s. a f1m de receber emendas, nos termos do 
art 235, 11, d, do Reg•mento Interno, comb1nado com 
o art 4° da Resolução n• 37, de 1995, do Senado 
Federal 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presi
dência comun1ca ao Plenano que o Pro1eto de Le1 da 
Cãmara n• 22. de 1998 (n• 4 570/9B, na Casa de on
gem), CUJO parecer f01 lido antenonnente, f1cara pe
rante a Mesa durante c1nco d1as uteiS, a f1m de rece
ber emendas, nos termos do art 235, 11, d, do Reg•
mento Interno, comb1nado com o art. 49 da Resolu
ção n• 37, de 1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Pres.. 
diinc1a comun1ca ao Plenano que os P101etos de Re
solução de n"s 68 a 79, de 1998, resuhantes de pa
receres lidos antenonnente, f1carão perante a Mesa 
durante c1nco d1as ute1s, a f1m de receber emendas, 
nos termos do art. 235, 11. f, do Reg1mento Interno, 
comb1nado com o art. 4• da Resolução n• 37, de 
1995, do Senado Federal 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a 
mesa, proJeto de le• do Senado que será lido pelo 
Sr 1• Secretário em exercíCIO, Senador Cas1ldo 
Maldaner 

É l1do o segUinte. 

PEOJETO DE LEI DO SENADO 
N• 134, DE 1998 

Acrescenta inciso ao art. 473, do De
creto-Lei n• 5.452, de 1° de maio de 1943, 
que "dispõe sobre a Consolidação das 
Leis do Trabalho e dá outras providên
cias". 

O Congresso Nac•onal decreta 
Art. 1• O art 473, do Decreto-Lei n• 5 452, de 

1• de ma1o de 1943, passa a v1gorar acrescido do 
segu1nte 1nc•so VIII 

"Art 473 .. 

VIII - FICa assegurado ao pa1, mãe ou 
responsavel, para acompanhamento escolar 
dos filhos menores. a d1spensa. em cada bi
mestre escolar, de me1a JOrnada diBna de 
trabalho • (NR) 

Ar! 2" Esta le1 entra em VIgor na data de sua 
publiCação 

Justificação 

V1sa o presente pro1eto de le1 garantir ao pa1. 
mãe ou responsavel, dispensa de me10 turno de tra
balho, a cada b1mestre, para acompanhamento es
colar dos filhos menores 

A CLT, em seu art 473. estabelece as c~rcuns
tãncJas pelas qua•s o trabalhador pode "de1xar de 
comparecer ao serv•ço, sem preJUIZO do salar•o• 

Nos d1as de hoje, a mulher passou a assumir 
uma pos1ção destacada no mercado de trabalho 
dada, antes de ma1s nada. a necessidade de traba· 
lharem mando e mulher para a composição do orça
mento fam1har 

Em condiÇões nonna1s, Ja havena fonte de 
preocupação, em VISta dos pengos que a cada d1a 
se fazem ma•s graves, pnnc1palmente nos grandes 
centros urbanos, sem falar nos pengos usuaiS que 
cercam os menores sem ma1ores cu1dados por parte 
dos pa•s 

No artiQO "Um desconheCido chamado meu fi
lho", publiCadO no ,ornai Folhe de S. Paulo, no d1a 
29-3-98, o JOrnalista Gilberto D1menste1n, preocupa
do com a questão dos filhos menores, destaca al
guns aspectos relevantes sobre o Isolamento dos f•
lhos do convíviO com os pa1s, que vão desde pertur· 
bações •munologJCas à sensação de desamparo, re
percutindo físiCa e psiCOlogicamente no comporta
mento da cnança 
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Na verdade os pa1s são v1tamas de uma soc•e
daae marcada pelo excesso de trabalho, pelo trãnsl
to caot•co. pelo assustador mvel de v•olênc1a urbana, 
ahados a um s1stema de ensmo que não oferece pe
raoa- Integral de permanenc1a do aluno na escola 

lllo que concerne a poht1ca de recursos huma
nos. os aspectos soc•a•s devenam ser pnonta,•os. 
ate mesmo para melhorar as relações do trabalhador 
com as empresas e suas famJIJas 

Para tanto, sena fundamental que as empresas 
t1vessem, pelo menos, programas de horano llex1vel 
para que o pa1, a mãe ou o "'sponsavel pudesse 
acompanhar melhor seus t1lhos na escola 

A presente 1nc1at1va não pretende soluc1onar 
toda essa questão No entanto, vale como ponto de 
pa"'da dest1nado a proporc1onar ma1or 1ntegração 
entre os pa1s, filhos e a escola, ensejando, por con
segumte. posrtavas repercussões na formação da 
cnança. 

Por todas essas razões, e na busca da maiS 
profunda JUSIIÇB socl81, contamos com o apo1o dos 
nobres pares para a aprovação da maténa 

Sala das Sessões, 30 de 1unho de t998 - Se
nadora Emilia Fernandes. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSOliDAÇÃO DAS lEIS DO TRABAlHO 

DECRETO N9 5 452, DE 1° DE MAIO DE 1943 

Art 473 O empregado podera de1xar de com
parecer ao serviÇO sem pr&JUIZO do salano 

I - ate 2 (doiS) d1as consecutivos, em caso de 
falecimento do cônJuge. ascendente, descendente, 
"mão ou pessoa que, declarada em sua Carte11a de 
Trabalho e Previdência Soc1al, v1va sob sua depen
dência econõm1ca, 

11 - até 3 (três) dias consecutivos, em v1rtude 
de casamento, 

III - por 1 (um) d1a, em caso de nasc1mento de 
!Ilho. no decorrer da pr1me1ra semana. 

·Nos termos dO an 10. § 1" das Olsposç6es TransdOnas 
da CF c refendo prazo passou para 5 d•as ate que se,a 
dlsc1plmado o an 79, XIX, da CF 

IV - por 1 (um) d1a, em cada 12 tdoze) meses 
de trabalho, em caso de doação voluntana de san
gue devidamente comprovada, 

V - até 2 (dois) d1as consecutiVOS ou não, para o 
f1m de se al.mr eleitor, nos termos da le1 raspec!MI, 

• Cllput e InCISOS I a V com radaç:io dada pelO Decre10-Le1 
n' 229 de 28-2-1967 

VI - no período de tempo em que t1ver de cum
pm as ex1gênc18s do Serv1ço MdJiar refendas na letra 

c do s.rt 65 da L:: ... ~ 4 3:"5 :::.: i..,. -::~ 1.gosto de 
1964 (le1 do ServiÇo Mll1tan. 

• lnc1so aC"rescentaoo pelo Decreto L e• n• 757 a~ 12-8 
1969 

• Cdado an 65 d•sOOe em sua ahnea c sobre o aever do 
resefVISta de se ilpresentar aniJalmeme no lllc.al e aaiB 
que torem l1...ados para li11s de exerc•c•o de apresenta· 
çao aas reservas ou cer'lmoma c.•vrca do "D•a do Reser
VISta" 

• Vtde Enunc1ado 1 f) do TST 
• Empregado 1n11mado a ;estem\.lnhar dllellc..s assagurados 

quanto aa salano (le• n' 1 060 de 5 2 19501 
• V1de an 2"' da L e• no;o 4 090 de 13· 7-1962 sobre grallfica

çãode Natal 
Vil - nos d1as em que est1ver comprovadamen

te realizando provas de exame vestibular para m
gresso em estabelecimento de ens1no supenor 

• InCiso VIl acrescentado pela La• n" 9 471 de 14-7-1997 

(A Comrssão de Assunros Socrars -
deciSão termmat1va ) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O prQIS!o 
sera publicado e rernehdo a Com1ssão competente. 

Sobre a mesa, requenmento que sera hdo pelo 
Sr 1" Secretano em exerc1c1o. Senador Cas1ldo Mal
daner. 

E lido o segUinte 

REQUERIMENTO N1 433, DE 1998 

Senhor Presidente. 
Com fundamento no art 50, § 2" <.la c"~strtUI

ção Federal e no d1sposto no art 216 ao Fleg1mento 
Interno do Senado. requetro a Vossa Exceléncta se
jam sollcrtadas ao Senhor M1mstro de Estado da 
Agncuhura e do AbasteCimento. as segu.ntes anfor
mações 

1 - Ouats as conclusões do relatono decorren .. 
te da aud1lona e fiscalização efetuadas no ConvêniO 
n• 001196/MADFA RR (processo numero 
21048 000066198-29), 

2 - Se foram constatadas ~rregular~dades, 

qua1s as proV1dênc1as tomadas com o ob]et1vo de 
sana-las e se houve puniÇão dos responsave1s, e 

3 - Remessa. ao Senado Federal, de cop1a de 
tntetro teor do cttado relatono 

Justificação 

A 1171prensa do Estado de Rora1ma v81Culou, 
com base em denúnc1a formulada pelo S1nd1cato dos 
Trabalhadores Rura1s, que o Convêmo obJeiO deste 
pedido de lntormações estana eiVado de ~rregulan
dades e que o M1msteno da AgncuHura hav1a realiZa
do, no mesmo. auddona e fiScalização 
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Considerando, po1s, a gravidade da denúncia e 
levando em conta que o Convên1o envolve elevados 
recuiSOS f1nance1ros e que sua correta aplicação e 
de grande valia para aquele Estado, po1s prop1c1a 1n
cent1vos de apo10 ao homem do campo e à produção 
agrícola, as Informações ora requendas aquela Pas
ta revestem-se de 1mportãnc1a cap1tal e se Inserem 
no àmMo da competêncl8 f1Scal1zado18 do Senado 
Federal 

Sala das Sessões, 30 de 1unho de 1998 - Se
nador Romero Jucé. 

(A Mesa para deciSão) 

O SR. PRESIDENTE (Gel81do Melo) - Nos ter
mos do 1nc1so III do art. 216 do Reg1mento Interno, o 
requenmento l1do será despachado à Mesa paiS de· 
CisãO 

O SR. PRESIDENTE (Ge~aldo Melo) - O Se
nhor Presidente da República env1ou ao Congresso 
Nac10nal a Med1da Prov1sóna n" 1.483-27, adotada 
em 26 de JUnho de 1998 e publiCada no dl8 28 do 
mesmo mês e ano, que "D1spõe sobre o saláno m1n1· 
mo para o penodo de 1° de ma10 de 1996 a 30 de 
abnl de 1997" 

De acoldo com as 1nd1cações das lideranças. 
e nos termos dos §§ 4° e s• do art 2• da Resolu
ção n• 1/89-CN, fica ass1m constituída a Com1s· 
são M1sta Incumbida de em1t1r parecer sobre a 
mate na 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PFL 

Francel1no Pere1ra Jose B1anco 
Hugo Napoleão Vilson Kle1niib1ng 

PMDB 
Jader Barbalho Fernando Bezerra 
NaborJúniOI' Carlos Bezerra 

PSDB 
Geraldo Melo Lúdio Coelho 

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS) 
Eduardo Supllcy Sebastião Rocha 

PPB 
Eprtac1o Cafeteira Leomar CUintamlha 

DEPUTADOS 

Thulares Suplantes 
PFL 

Jose Carlos Alelu1a Vilmar Rocha 
João Mellão Neto Saulo Cue1roz 

PSOB 
Jose de Abreu Adroaldo Streck 
Nelson Oloch BesH10 Villam 

Bloco (PMDBIPRONA) 
Sandro Mabel Jorge W1lson 

Bloco (PT/PDTIPC do B 
Marcelo Deda Fernando Ferro 

PPB 
Bened1to Dom1ngos Waldir D1as 

De acoldo com a Resolução n• 1. de 1989-CN. 
f1ca estabelecidO o segu1nte calendano para a trami
tação da matena 

D1a 30-6-98- des1gnação da Com1ssão M1sla 
D~a 1°· 7-98 - Instalação da Com1ssão M1sta 
Ale 3-7-98- prazo para recebimento de emen-

das e para a Com1ssão M1sla em111r o parecer sobre 
a admiSSibilidade 

Até 12-7-98- prazo f1nal da Com1ssão M1sla 
Até 27-7-98- prazo no Congresso Nac1onal 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Presidente da Republica env1ou ao Congresso 
Nac1onal a Med1da Prov1sona n• 1.475-41, adolada 
em 26 de 1unho de 1996 e publicada no d1a 28 do 
mesmo mês e ano, que "Da nova redação aos 
arts 6° e 9' da Le1 n• 8 019. de 11 de abnl de 1990 
que altera a legislação do Fundo de Amparo ao Tra
balhador" 

De acoldo com as 1nd1cações das lideranças 
e nos lermos dos §§ 4° e s• do art. 2• da Resolu
ção n• 1189-CN, f1ca ass1m conslrtUida a Com1ssão 
M1sta 1ncumb1da de em111r parecer sobre a malefla 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PFL 

Jonas P1nhe1ro Jose B1anco 
Joel de Hollanda Jose Alves 

PMDB 
Jader Barbalho Fernando Bezerra 
Nabor Jumor Carlos Bezerra 

PSDB 
JefleiSon Peres Carlos Wilson 

Bloco Opos1ção (PTIPDTIPSBIPPS) 
Eduardo Supllcy Sebastião Rocha 

PPB 
Eprtac1o Cafele1ra Leomar CUintamlha 

DEPUTADOS 

Thulares Suplentes 
PFL 

Cesar Bandeira Anlômo Geraldo 
Ursac1no Oue1roz Augusto VIVeiros 

PSOB 
Osmãmo Pere1ra Marc1a Mann~.o 
Sebasl1ão Made1ra V1cente Arruda 
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131oco (PMDBIPRONA) 
. -=·s C'un~n Elc1one Barbalho 

Bloco (PT'PDT/PCdoB) 
~~a.ro:~ 1o Oeda Fernando Ferro 

PPB 
• JSe L1nhares Arnaldo Fana de Sá 

De acordo com a Resolução n• 1 de 1989-CN, 
·ca estabelecodo o seguonte calendano para a tramo
=.c:.~ da mater1a 

Doa 30-6-98 - desognação da Comossão Moata 
Doa 1" -7-98 - onstalação da Comossão Mosta 
Ate 3 7-98- prazo para recebomento de arnen

~ao;. e para a Com•ssão M1sta em1t1r o parecer sobre 
_ adm•ssobolldade 

Ate 12-7-98 - prazo fonal da Comossão Mosta 
Ate 27-7-98 - prazo no Congresso Nacoonal 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

~hor Presodente da República envoou ao Congresso 
• lacoonal a Medoda Provosóna n• 1.477-50, adatada 
em 26 de JUnho de 1998 e publicada no doa 28 do 
mesmo mês e ano, que "Dospõe sobre o valor total 
anual das mensalidades escolares e da outras provo
dêncras· 

De acordo com as ondocações das lideranças, 
e nos termos dos §§ 4" e s• do an 2• da Resolu
. ão n• 1 '89-CN, foca assom constotuoda a Cornos
são M1sta mcumb1da de em1t1r parecer sobre a ma
·er•a 

SENADORES 

-itulares 

.; Ullherme Pelme•ra 
:anete Cardonal 

Jader Barbalho 
~abor Jumor 

PFl 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

João Rocha 
RomeroJucá 

Fernando Bezerra 
Ca~os Bezerra 

Ludoo Coelho Anur da Táwola 
Bloco Oposoção (PT/PDT!PSBIPPSI 

-;:duardo Suollcv Sebastoão Rocha 

ntulares 

Paes Landom 
Jose Lourenço 

~1ar·sa Serrano 
Nelson Marchezan 

PPB 
Leomar Quontanolha 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Suplenms 

Betonho Rosado 
Manlu Guomarães 

Ademor Lucas 
Osmãnoo Pereora 

Blooo (PMDBIPRONA) 
lvandro Cunha Loma Oscar Goldono 

Bloco (PT!PDT!PCdoB) 
Marcelo Déda Fernando Feno 

PPB 
Augusto Nardes José Lonha-

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
foca estabelecido o seguonte calendáno para a tramo
tação da maténa 

Doa 30-6-98 - desognação da Comossão MISta 
Doa 1•-7-98 -Instalação da Comossão Mosta 
Até 3-7-98 - prazo para recebomento de emen-

das e para a ComiSsão Mosta ~or o parecer sobre 
a admossobolodade 

Ate 12-7-98- prazo fanai da Comossão Mosta 
Até 27-7-98- prazo no Congresso Nacoonal 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Presodente da República envoou ao Congnosso 
Nacooroal a Medida Provosóna n" 1.1H-16, adotada 
em 26 de runho de 1996 e publocada no doa 28 do 
mesmo mês e ano, que "Estabeleoe multa em ope
rações de omportação e dá outras provoclêncoas". 

De acordo com as llldlcações das lldenlnças, e 
nos termos dos §§ 411 e s• do an. 2" da Resoluçêo rf' 
1189-CN, foca ass1m corostttuída a Comossão Mosta on
cumboda de emmr parecer sobre a matena. 

Titulares 

Hugo Napoleão 
Edoson Lobão 

Jader Barbalho 
Nabor Jumor 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Sup-.-

Francellno Pereora 
Golbeno Moranda 

Fernando Bezerra 
Ca~os Bezerra 

Jefferson Peres Osmar Doas 
Bloco OpPSJÇão (PTJPDTJPSBIPPS) 

Eduardo Suphcy Sebastião Rocha 

Eprtacoo Cafetetra 

Titulares 

Luoz Durão 
Saulo Queoroz 

PPB 
Leomar Ouontanolha 

DEPIITADOS 

PFL 

PSDB 

Suplentes 

Magno Bacelar 
MussaDemes 

Luoz Poauhylono Ambal Gomes 
Nestor Duane Aynon Xerez 

Blooo (PMDBIPRONA) 
Edoson Andnno ConfuCio Moura 
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Bloco (PT IPDTIPCdoB) 

arcelo Ceda Fernando Ferro 
PPB 

;:rc:znc1sco Dornetles João P1zzolatt1 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
:•~a estabelecida ~ segu•nte calendáno para a Iram•
. a cão da matena 

D1a 30-6-98- des1gnação da Comissão M1sta 
D1a 1'-7-98- 1nstalação da Com1ssão M1sta 
Ate 3-7-98 - prazo para recebimento de emen

cas e para a ComiSsão M1sta em111r o parecer sobre 
a adm1ssrb1hdade 

Ate 12-7-98- prazo f1nal da Comissão M1sta 
Ate 27 7-98 - prazo no Congresso Nac1onal 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Pres1dente da Republica erwiOU ao Congresso 
.~ac1onal a Med•da Prov1sona n• 1.579-22, adotada 
em 26 de Junho de 1998 e publicada no d111 28 do 
mesmo mês e ano. que "Attera a redação dos arts 14, 
18 34, 44 e 49 da Le1 n' 9.082, de 25 de Julho de 
1995, dos arts 18. 19, 34.35 e§ 4° do art. 53 da lei 
o• 9 293, de 15 de JUlho de 1996, que d1spõem, res
pectivamente. sobre as d1retnzes para a elaboração da 
1e1 orçamentana para os exerc1c10S de 1996 e 1997" 

De acordo com as 1nd1cações das lideranças, 
e nos te1mos dos §§ 4' e s• do art 2° da Resolu
.;:ão 1'1° 1,99 CN. frca ass1m constituída a Com1ssão 
'Arste •ncumb1da de emrt1r parecer sobre a maténa 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PFL 

~anel'=' Card1n21 Hugo Napoleão 
Romero Juca Jonas P1nhe1ro 

PMDB 
Jader Barbalho Fernando Bezerra 
Nabor JumPr Ca~os Bezerra 

PSDB 
Bem Veras Lúd1o Coelho 

Bloco Opos1ção (PTIPDT/PSB/PPS) 
Eduardo Supl•cv Sebas11ão Rocha 

PPB 
Eprtacro Cafeterra Leomar Ourntamlha 

DEPUTADOS 

Titulares 

Sarney F1lho 
Raul Selem 

Basrho Vrllanr 
Emerson Olavo P"es 

PFL 

PSDB 

Suplentes 

Mussa Demes 
Laura Came1ro 

Arnon Bezerra 
Veda Cnus1us 

BlOco (PMDBIPRONA) 
Odac1r Klein Hélio Rosas 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 
Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 
Marc1o Re1naldo More1ra Fehpe Mendes 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
f1ca estabelecido o segwnte calendano para a trami
tação da matena: 

D1a 30-6-98 - des1gnação da ComiSsão M1sta 
Dili 1°-7-98 - InStalação da Comissão MISta 
Ate 3-7-98 - prazo para receb1mento de emen-

das e para a Comissão M1sta emrt1r o parecer sobre 
a adm1ss1b1lldade 

Até 12-7-98 - prazo f1nal da Com1ssão M1sta 
Ate 27-7-98 - prazo no Congresso Nac1011al 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Pres1deme da RepúbliCa enviOu ao Congresso 
Nac1onal a Med1da ProviSona n" 1.599-46, adotada 
em 26 de JUnho de 1998 e publicada no d1a 28 do 
mesmo mês e ano, que "Dá nova radação a disposi
tivos da le1 n• 8 7 42, de 7 de dezembro de 1993, 
que d1spõe sobre a orgamzação da Ass1stênc1a So
Cial, e da outras providências·_ 

De acordo com as 1nd1cações das lideranças, 
e nos tennos dos §§ 4° e s• do art. 2° da Resolu
ção n• 1/89-CN, f1ca ass1m conslrtuida a Com1ssão 
M1sta 1ncumb1da de em1t1r parecer sobre a maténa: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PFL 

Hugo Napoleão Ed1son Lobão 
Elc1o Alvares Vdson Kle1niib1ng 

PMDB 
Jader Barbalho Fennando Bezerra 
Nabor Jun1or Ca~os Bezerra 

PSDB 
Serg1o Machado José Roberto Arruda 

Bloco Opos1ção (PTIPDTIPSBIPPS) 
Eduardo Supl1cy Sebasl1ão Rocha 

PPB 
Ep1tac1o Cafete~ra Leomar Owntan1lha 

DEPUTADOS 

Titulares 
PFL 

Jose Lourenço 
Arlindo Vergas (cessão) 

PSDB 
Fat1ma Pelaes 
Rommel Fe110 

Suplentes 

Re1nhold Stephanes 
Rogéno Silva 

Fláv1oAms 
Osmãn10 Pere~ra 
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Bloco (PMDBIPRONA) 
Sara1va Fellpe Contuc1o Moura 

Bloco (PTIPDT/PCdoB) 
Marcelo Deda Fernando Ferro 

PPB 
Jofran Fre)al Alc1one Athayde 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989•CN. 
fica estabelecido o segu1nte calendano para a tiiBrm
lação da maténa 

D1a 30~-98 - des1gnaç;;o da Com1ssão M1sta 
D1a 1• • 7-98 - Instalação da Com1ssão M1sta 
Ate 3·7-98- prazo para recebimento de emen-

aas e para a ComiSsão M1sta emrt1r o parecer sobre 
a admiSSibilidade 

Ale 12-7-98- prazo !mal da Com1ssão M1sta 
Ate 27-7-98- prazo no Congresso Nsc1onal 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Pres1dente da República env1ou ao CongJeSSO 
Nac10nal a Med1da ProVIsóna n• 1.604-34, adotada 
em 26 de 1unho de 1998 e publicada no d1a 28 do 
mesmo mês e ano, que "DISpõe sobre medidas de 
fortalecimento do Sistema F1nance1ro Nac1onal e dé 
outras prov1dênc111s" 

De acordo com as 1nd1cações das lideranças, 
a nos termos dos §§ 4° e 59 do art 2• da Resolu
ção n• 1189-CN, f1ca ass1m const11u1da a Corms
são M1sla 1ncumb1da de emn~r parecer sobre a ma
lena 

Titulares 

Bello Parg 
Francelina Pere1ra 

Jader Barbal"o 
'labor Jumor 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Hugo Napoleão 
Romero Juca 

Fernando Bezerra 
Ca~os Bezerra 

Bem Veras Jefferson Peres 
Bloco OposiÇãO (PT/PDT/PSBIPPS) 

Eduardo Supllcy Sebast1ão Rocha 
PPB 

Ep1tac10 Cafete1ra Leomar QUintandha 

Titulares 

Manoel Castro 
Luc•ano P1zzatto 

S1IY10 Torres 
Y eda Crus1us 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Suplenlee 

Ra1mundo Santos 
Cuo Nogue1ra 

Mano Negromonte 
Max Rosenmann 

Bloco (PMDBIPRONA) 
Gonzaga Mota Ed1nho Bez 

Bloco (PT/PDT/PCdoB) 
Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 
João P1zzolatt1 Robeno Campos 

De acordo com a Resolução n• 1. de 1989-CN, 
f1ca estabelecido o segu1nte calendano para a trami
tação da matena 

01a 30~-98 - designação da Com1ssão MISta 
Dili 1°-7-98 - Instalação da Com1ssão M1sta 
Ate 3-7-98- prazo para receb1mento de emen-

das e para a Com1ssão M1sta emn~r o parecer sobre 
a adm1SS1bll1dade 

Ate 12-7-98 - prazo f1nal da Comissão MISta 
Até 27-7-98 - prazo no Congresso Nac1011al 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Presidente da Republica env10u ao Congresso 
Nac1onal a Medida PrDVIsóna n" 1.605-25, adorada 
em 26 de JUnho de 1998 e pubiiC&da no d111 28 do 
mesmo mês e ano, que "Da nova redação ao art. 44 
da Le1 n• 4.n1. de 15 de setembro de 1965, ediS
põe sobre a proibiÇão do Incremento da coi1WJI'IIáo 
de areas florestais em éreas agncolas na Região 
Norte e na parte norte da Região Centro-Oeste, e dá 
outras proVIdiinci&S" 

De acordo com as 1nd1cações das lideranças, 
e nos termos dos §§ 4• e s• do art 2 9 da Resolu
ção n• 1189-CN, f1ca ass1m const1tU1da a ComiS
são M1sta mcumb1da de em1t1r parecer sobre a ma~ 
te na 

Titulares 

Bernardo Cabral 
Zanete Card1nal 

Jader Barbalho 
Nabor Jumor 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Sup,_ 

RomeroJucá 
Jonas P1nhe1ro 

Fernando Bezerra 
Carlos Bezerra 

Lúd1o Coelho Jefferson Peres 
Bloco OposiÇão (PT/PDT/PSBIPPS) 

Eduardo Supllcy Sebast1ão Rocha 

Epn&c10 Cafeteira 

Titulares 

RogériO Silva 
Osm~rL1ma 

PPB 
Leomar OUintandha 

DEPUTADOS 

PFL 
SuplentH 

Munlo P1nhe1ro 
Luc1ano PIZZBIIO 
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N1c1as R•beuo 
Olavoo Rocha 

PSDB 
Antõmo FeoJáO 
Jova1r Arantes 

Bloco (PMDB/PRONA) 
João Thome Mestronho Mano Martons 

Blocc; (PT,PDT/PC do Bl 
Marcelo Deda Fernando Ferro 

PPB 
João Tola Hugo Boehl 

De acoroo com a Resolução n• t. de 1989-CN. 
fica estabelecido o segu1nte calendano para a tram•· 
tação da matena 

D1a 30-6-98 - des1gnação da Com1ssão Mosta 
D1a 1°-7·98- 1nstalação da Com1ssão M1sta 
Ate 3-7-98- prazo para receb1mento de emen-

das e para a Com1'isão M•sta em1t1r o parecer sobre 
a admiSSibilidade 

Ate 12-7-98- prazo f1nal da Com1ssáo Mtsta 
Ate 27-7-98- prazo no Congresso Nac1onal 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Pres1dente da República envoou ao Congresso 
Nacoonal a Medoda Provosóna n• 1.607-19, adotada 
em 26 de JUnho de 1998 e publicada no doa 28 do 
mesmo mês e ano. que "Altera a legislação que rege 
o Salároo-Educação. e da outras prov1dênc1as" 

De acordo com as 1nd1cações das lideranças. 
e nos termos C:os §§ 4° e s• do art 2• da Resolu
ção n• 1/89-CN. f1ca ass1m consl1lu1da a Com1ssão 
M1sta 1ncumb1da de emltu parecer sobre a matena 

Titulares 

DJalma Bessa 
F rance li no Peretra 

Jader Barbalho 
NaborJumor 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Jose B1anco 
RomeroJuca 

Fernando Bezerra 
Carlos Bezerra 

Artur da Tavola Lud10 Coelho 
Bloco Opos1ção (PTIPDT/PSBIPPS) 

Eduardo Supllcy Sebast1áo Rocha 
PPB 

Ep1tacoo Caletetra Leomar Outntamlha 

DEPUTADOS 
Titulares 

Paesland1m 
Elton Rohnelt 

Nelson Marchezan 
Jose Thomaz N:>nõ 

PFL 

PSDB 

Suplentes 

Akltr Cabral 
Ja1ro Came1ro 

Alexandre Santos 
Bomlác1o de Andrade 

Bloco (PMDBIPRONA) 
Maunc1o Requ1ão DJalma de Alme1da Cesar 

Bloco (PTIPDT/PC do Bl 
Marcelo Deda Fernando Ferro 

PPB 
Augusto Nardes Eunco M1randa 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN. 
f1ca estabelecidO o seguonte calendano para a trami
tação da matena 

D1a 30-6-98 - desognação da Com1ssão M1sta 
D1a 1°-7-98- Instalação da Com1ssáo M1sta 
Ate 3-7-98 - prazo para recebimento de emen

das e para a Com1ssão M1sta emrttr o parecer sobre 
a admiSSibilidade 

Ate 12-7-98- prazo ftnal da Com1ssão M1sta 
Ate 27-7-98- prazo no Congresso Nac1onal 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Presidente da Republica env1ou ao Congresso 
Nac1onal a Med1da Prov1sõna n• 1.609-15. adotada 
em 26 de Junho de 1998 e publicada no doa 28 do 
mesmo mês e ano, que "Dospõe sobre o saláno mim
mo para o penado de 1• de maoo de 1997 a 30 de 
abro! de 1998" 

De acordo com as ondocações das lideranças, 
e nos termos dos §§ 4° e s• do art 2• da Resolu
ção n• 1/89-CN, f1ca assom constotuída a Cornos
são Mosta 1ncumb1da de em111r parecer sobre a ma
tena 

Titulares 

Gilberto Mtranda 
Jonas P1nhe1ro 

Jader Barbalho 
NaborJumor 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Carlos Patrocínio 
flemardo Cabral 

Fernando Bezerra 
Carlos Bezerra 

Osmar D1as Lúd1o Coelho 
Bloco Opos1ção (PT/PDT/PSBIPPS) 

Eduardo Supllcy Sebast1ão Rocha 

Titulares 

João Mellão Neto 
Manoel Castro 

Cand1nho Mattos 
Jovatr Aran\es 

PPB 
Leomar Quontamlha 

DEPUTADOS 
Suplentes 

PFL 
Vaklormro Meger 

Hugo Rodngues da Cunha 
PSDB 

Antvaldo Vale 
Luctano Castro 
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Bloco (PMDBIPRONA) 
Za~re Rezende Sandro Mabel 

Bloco (PTIPOTiPCdoB) 
Marcelo Deda Fernando Ferro 

PPB 
Jofran Fre1at 

De acordo com a Resolução n' 1. de 1989-CN, 
f1ca estabelecidO o segu1nte calendano para a lraml
tação da matena 

D1a 30-6-98 - des•gnação da Comissão M1sta 
D1a 1°-7-98 - Instalação da Com1ssão M1sta 
Ate 3-7 ·98 - prazo para receb1mento de emen-

das e para a Com1ssão M1sta em1t1r o parecer sobre 
a adm1Ss1b1hdade 

Ale 12-7-98- prazo hnal da Com1ssão M1sta 
Ate 27-7-98 - prazo no Congresso Nac1onel 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Se

nhor Pres1dente da Repubhca env1ou ao Congresso 
Nac1onal a Med1da ProVIsona n• 1.610.11, adotada 
em 26 de JUnho de 1998 e pubhcada no d1a 28 do 
mesmo mês e ano, que ·ena o Fundo de Garantra a 
Exportação- FGE, e da outras prov1dênc:as· 

De acordo com as 1nd1cações das lideranças. 
e nos lermos dos §§ 4° e 5° do art 2• da Resolu
ção n• 1 189-CN. f1ca ass1m const1tu1da a Com1ssào 
M1sta 1ncumb1da de emntr parecer sobre a matena 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PFL 

Jose Agnp1no Guilherme Palmetra 
Hugo Napoleão Ed1son Lobão 

PMDB 
Jader BartJalho Fernando Bezerra 
Nabor Jumor Carlos Bezerra 

PSDB 
Pedro P1va Jose lgnac1o Ferretra 

Bloco OpostÇao (PT/POT/PSBIPPS) 
Eduardo Suphcy SebastiãO Rocha 

Ep1tac10 Cafetetra 

Titulares 

Paulo Gouvãa 
João Mellão Neto 

PPB 
Leomar Outntamlha 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Suplentes 

L1maNetto 
Jorge Khoury 

Carlos Alberto Nelson Mardltezan 
Max Rosenmann Paulo Mourão 

Bloco IPMDBIPRONA) 
Germano R1gotto Ed1son Andnno 

Bloco (PT/POTIPCdoB) 
Marcelo Deda Fernando Ferro 

PPB 
1-'erculano Anghtnetll Marto Cavallazzt 

De acordo com a Resolução n• 1. de 1989-CN. 
hca estabelecido o segUinle calendano para a trami
tação da matena 

01a 30-6-98 - des1gnação da Com1ssão Mosta 
01a 1°-7-98 -Instalação da Comtssão Mista 
Ate 3-7-98- prazo para recebimento de emen-

das e para a Com1ssão M1sta emrt1r o parecer sobre 
a adm1sS1b1hdade 

Ate 12-7-98 - prazo hnal da Com1ssão M1sta 
Ate 27-7-98 - prazo no Congresso NaciOnal 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Presidente da Repubhca enVIOu ao Congresso 
Nac1onal a Med1da Prov1sone n• 1.611·10, adOiada 
em 26 de JUnho de 1998 e pubhcada no dta 28 do 
mesmo mês e ano, que "Altera diSPOSitivos da Le1 
n• B 313. de 23 de dezembro de 1991. e dá outras 
provtdiinc1as" 

De acordo com as 1nd1cações das lideranças. 
e nos termos dos §§ 4° e s• do art 2° da Resolu
ção n• 1/89-CN, hca ass1m constituída a ComiS
são M1sta .ncumb1da de em1t1r parecer sobra a ma~ 
ter1a 

SENADORES 

Titulares Supleras 
PFL 

Hugo Napoleão Francellno Pere1ra 
Ed1son Lobão Gilberto M1randa 

PMDB 
Jader BartJalho Fernando Bezerra 
Nabor Jun10r Carlos Bezerra 

PSDB 
Lud1o Coelho Jefferson Peres 

Bloco Opos1ção (PTIPDTIPSBIPPS) 
Eduardo Suphcy Sebast1ão Rocha 

Ep1tac1o Cafete~ra 

Titulares 

Júl1o Cesar 
Eraldo T1noco 

PPB 
Leomar Ou1ntandha 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

SuplenmB 

Paulo Lima 
Raul Belém 

Mansa Serrano Ehas Murad 
Adroaldo Streck N11ton Cerquetra 

Bloco (PMDBIPAONA) 
Mana Elv1ra Mauricto Aequtão 
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Bloco (PTIPDTIPCdoB) 

Marcelo Déda Fernando Ferro 
PPB 

Cunha Bueno Emiloo Assmar 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
foca estabelecodo o seguonte calendano para a tramo
tação da matena· 

Doa 30-6-98 - desognação da Comossão Mosta 
Doa 1°-7-98 - onstalação da Comossão Mosta 
Até 3-7-98 - prazo para recebomento de emen

das e para a Comossão Mosta emrtor o parecer sobre 
a admossobllodade 

Até 12-7-98- prazo fonal da Comossão Mosta 
Até 27-7-98- prazo no Congresso Nacoonal 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Presodente da República envoou ao Congresso 
Nacoonal a Medoda Provosona n• 1.614-20, adotada 
em 26 de JUnho de 1998 e publocada no doa 28 do 
mesmo mês e ano, que 'Delone doretnzes e oncenlo
vos loscaos para o desenvolvimento regoonal e dá ou
tras provldêncoas' 

De acordo com as ondocações das lideranças, 
e nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2° da Resolu
ção n• 1189-CN. fica assom constotuída a Cornos
são Mosta oncumbída de emolor parecer sobre a ma
lena 

Titulares 

Hugo Napoleão 
Jose Agnpono 

Jader Barbalho 
Nabor Junoor 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Bello Parga 
Jose Alves 

Fernando Bezerra 
Carlos Bezerra 

Beno Veras Cartos Wilson 
Bloco Oposição (PT IPDT IPSBIPPS) 

Eduardo Suplocy Sebastião Rocha 

Epotacoo Cafeteora 

Titulares 

Volmar Rocha 
Júloo Casar 

PPB 
Leornar Ouontanolha 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Suplentas 

Casar Bandeora 
Costa Ferreora 

Fernando Torres 
Feu Rosa 

Nestor Duarte 
Olávoo Rocha 

Bloco (PMDBIPRONA) 
Neuto de Conto Cartos Apolonáno 

BlOCo (PT IPDT JPCdoB) 
Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 
João Mendes Somão Sessom 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
loca eslabelecodo o seguonte calendano para a tramo
tação da maténa. 

Doa 30-6-98 - desognação da Comossão Mosta 
Doa 1"-7-98 -Instalação da Comossão Mosta 
Até 3-7-98- prazo para recebimento de emen-

das e para a Comossão Mosta emrtor o parecer sobre 
a admossobllodade 

Até 12-7-98- prazo tonal da Comossão Mosta 
Até 27-7-98 - prazo no Congresso Nacoonal 
O SR- PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Presodente da Repúbloca envoou ao Congresso 
Nacoonal a Medoda Provosóna n• 1-615-30, adotada 
em 26 de JUnho de 1998 e publicada no doa 28 do 
mesmo mês e ano, que 'Dospõe sobre a emossão de 
Notas do Tesouro Nacoonal - NTN desbnadas a au
mento de capotai do Banco do Brasol S A , e dá ou
tras provodêncoas'. 

De acordo com as ondocações das lideranças. 
e nos termos dos §§ 4° e 5° do art 29 da Resolu
ção n• 1189-CN, toca assom constrtuida a Comossão 
Mosta oncumboda de emrtor parecer sobre a maténa 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PFL 

RomeroJucá Hugo Napoleão 
Volson Kleonübing Joel de Hollanda 

PMDB 
JaderBarbalho Fernando Bezerra 
Nabor Junoor Cartos Bezerra 

PSDB 
José lgnácoo Ferreora Lúdoo Coelho 

Bloco Oposoção (PTIPDTIPSBJPPS) 
Eduardo Suplocy Sebastoão Rocha 

Eprtacoo Caletaora 

Titulares 

Saulo Queoroz 
uma Netto 

PPB 
Leomar Ouontanolha 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Suplentes 

Cartos Magno 
SameyFolho 

LuiZ Carlos Hauly 
Koyulha 

Dolso Speratoco 
Veda CrusoL•s 

Bloco (PMDBIPRONA) 
Ant6noo do Valia Oscar Goldono 
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Bloco (PT IPDT IPCdoB) 
Marcelo Deda Fernando Ferro 

PPB 
Carlos Aorton Emvaldo Robeuo 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN. 
hca estabelecidO o segUinte calendano para a tram1 .. 
lação da matena 

Doa 30-6-98 - desognação da Comossão Mosta 
Doa 1"-7-98 -ons1alação da Comossão Mosta 
Ate 3-7-98- prazo para recebomento de emen-

das e para a Comossão Mosta emotor o parecer sobre 
a admossobolldade 

Ale 12-7-98- prazo tonal da Com1ssão M1sta 
Ate 27-7-98 - prazo no Congresso Nacoonal 
O SR PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Pres1dente da Republica env1ou ao Congresso 
Nacronal a Med1da Prov1sona n• 1.637-6, adolada 
em 26 de JUnho de 1998 e publicada no doa 28 do 
mesmo mês e ano. que "01spõe sobre a regulação, 
fiscalização e supeiVISão dos mercados de totulos ou 
contratos de 1nvestrmento colet1vo, e da outras provo
dénclas" 

De acordo com as IndiCações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 41 e s• do art 2° da Resolução n• 
t/89-CN IJCa assom constrtu1da a ComiSSão M1s1a on
cumb•da de em1t1r parecer sobre a matena 

Titulares 

Jonas P1nhe1ro 
Leonel Pa1va 

Jader Barbalho 
NaborJumor 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplel"'llHH 

Bernardo Cabral 
Carlos Patrocln1o 

Fernando Bezerra 
Carlos Bezerra 

Jose lgnacoo Ferre1ra Jefferson Peres 
aloco Oposoção (PTIPDT/PSBIPPS) 

Eduardo SupiJCy Sebast1ão Rocha 
PPB 

Eprtacoo Cafeteira Leomar Quontandha 

DEPUTADOS 

Titulares 

Saulo Oue1roz 
Paulo Cordeiro 

Anovaldo Vale 
Ayrton Xerez 

Pedro Novaos 

PFL 

PSDB 

Paulo Bauer 
Luoz Durão 

Formo de Castro 
Salomão Cruz 

Bloco (PMDBIPRONA) 
Paulo Lustosa 

Bloco !PT/PDT/PCdoB) 
Marcelo Deda Fernando Ferro 

PPB 
Jurandyr Pa1xào Osmar Leolão 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
loca estabelecodo o seguonte calendano para a tramo
tação da matena 

Doa 30-6-98 - desognação da Comossão Mosta 
Doa t •-7 ·98 - Instalação da Comossão M1sta 
Ate 3-7-98 - prazo para recebomento de emen-

das e para a Com1ssão Mosta emotor o parecer sobre 
a admossobolldade 

Até 12-7-98- prazo tonal da Corrnssão Mosta 
Até 27-7-98- prazo no Congresso Nacoonal 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Pres1dente da AepubiJCa envoou ao Congresso 
Nac1onal a Medida Provosona n• 1.640-4, adotada 
em 26 de JUnho de 1998 e publicada no doa 28 do 
mesmo mês e ano. que "Restaura a vogéncoa da Le1 
n• 8.989, de 24 de tevereoro de 1995. que dospõe so
bre a osenção do Imposto sobl8 Produtos lndustnalaa
dos (IPI) na aquosoção de automovets destonados ao 
transporte aut6nomo de pessagetros e ao uso de por
tadores de detocoéncoa foBJCa, e da outras providências" 

De acordo com as ondocações das loderanças, 
e nos termos dos §§ 49 e 51 do art. 29 da Resolu
ção n• 1189-CN. IJca ass1m constrtuoda a ComiSSão 
Mosta oncumboda de emotor parecer sobre a matena 

SENADORES 

Titulares Suplen• 
PFL 

Leonel Pa1va Hugo Napoleão 
João Rocha Jonas Ponheoro 

PMDB 
Jader Barbalho Fernando Bezerra 
Nabor Jun1or Carlos Bezerra 

PSDB 
Carlos Wolson Osmar Doas 

Bloco Oposoção (PT/PDT/PSBIPPS) 
Eduardo SupiJCY Sebastoão Rocha 

PPB 
Epotacoo Cafeteora leomar Quontanolha 

DEPUTADOS 

Titulares Supi81MS 
PFL 

Jose Carlos Aleluoa Osóroo Adnano 
Augusto Voveoros Luoz Durão 

PSDB 
Fátoma Pelaes Pedro Henry 
Flávoo Ams Vottono Medoolo 
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Bloco (PMDBIPRONA) 
Barbosa Neto Neuto de Conto 

Bloco (PT/PDT/PC do Bl 
Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 
FranciSCo Domelles Herculano Angh~nettt 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
ftca estabelecido o segu1nte calendano para a tram•
tação da rnaténa· 

Dl8 30-6-98 - des1gnação da Comissão M1sta 
D1a 1•-1 -98 - Instalação da Com1ssão M1sta 
Ate 3-7-98- prazo para recebimento de emen-

das e para a Com1ssão M1sta em1t1r o parecer sobre 
a admiSSibilidade 

Ate 12-7-98- prazo f~nal da Com•ssão M1sta 
Até 27-7-98- prazo no Congresso NaciOilal 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Pres1dente da Republica env1ou ao Congresso 
Nac1onal a Med1da Prov1sóna n• 1.656-2, adotada 
em 26 de JUnho de 1998 e publicada no d1a 28 do 
mesmo mês e ano. que "DISpõe sobre o salar10 mm•
mo a v1gorar a partir de 1• de ma1o de 1998" 

De acordo com as 1nd1cações das lideranças. 
e nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2• da Resolu
ção n• 1189-CN, fica ass1m constttuída a Com1ssão 
M1sta 1ncumb1da de emtt1r parecer sobre a matena 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PFL 

DJ8Ima Bessa Hugo Napoleão 
Leonel Pa1va Jonas P1nhe1ro 

PMDB 
Jader Balbalho Fernando Bezerra 
Nabor Jún10r Canos Bezerra 

PSDB 
Pedro PIVa Artur da Ta vota 

Bloco OpoSIÇão (PTIPDT/PSB/PPS) 
Eduardo Suphcy Sebastião Rocha 

Epttac1o Cafete~ra 

Titulares 

Ja1me Fernandes 
Mano Assad 

Nelson Marchezan 
N11ton Cerque1ra 

PPB 
Leomar Ou~ntamlha 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Suplentes 

Franc•sco Horta 
Mess1as Go1s 

Antõn•o Joaqu1m 
Cec1Cunha 

Bloco (PMDBIPRONA) 
Sandro Mabel ConfuciO Moura 

Bloco (PTIPDTIPC do Bl 
Marcelo Déda Fernando Ferro 

PPB 
Eraldo Tnndade Carlos A1rton 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
hca estabelecido o segu1nte calendáno para a trarm
tação da maténa· 

D1a 30-6-98 - des1gnação da ComiSsão MISta 
018 19-7-98 -Instalação da ComiSSão MISta 
Ate 3-7-98 - prazo para recebimento de emen

das e para a Corrnssão M1sta ermt1r o parecer sobre 
a admiSSibilidade 

Ate 12-7-98- prazo f1nal da ComlllSáo M1sta 
Ate 27-7-98- prazo no Congresso Nac•onal 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Pres1dente da República eiW10II ao Congresso 
Nac1onal a Medida Prov1sóna n" 1.661-4. adotada 
em 26 de 1unho de 1998 e publiCada no d•a 28 do 
mesmo mês e ano, que "Altera a redação doe arts 26. 
31 e 44 da Le1 n• 9 473, de 22 de JUlho de 1997, que 
d1spõe sobre as dtretnzes para a elaboração da le• 
orçamentána de 1998". 

De acordo com as 10d1cações das hderenças, 
e nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2• da Resolu
ção n• 1/89-CN, fiCa ass1m constttuída a Comissão 
M•sta 1ncumb1da de emtt1r parecer sobre a maténa: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PFL 

D1alma Bessa Hugo Napoleão 
Leonel Pa1va Jonas P1nhe1ro 

PMDB 
Jader Batbalho Fernando Bezerra 
Nabor Jún1or Carlos Bezerra 

PSDB 
Bem V eras Osmar D1as 

Bloco Opos1ção (PTIPDTIPSBIPPS) 
Eduardo Suphcy Sebast1ão Rocha 

Epotacoo Cafeteira 

Titulares 

Jose Lourenço 

PPB 
Leomar Quontamlha 

DEPUTADOS 

Suplentes 
PFL 

Hugo Rodngues da Cunha 
PSDB 

João Robefro 
Messoas Góts 

Arnaldo Madeira 
Veda Crusous 

Damlo de castro 
Paulo Mourão 

Bloco (PMDBIPRONA) 
Fernando Domz Lldl8 Ouonan 
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Bloco (PT,PDTiPCdoBJ 
Marcelo Deda Fernando Feno 

PPB 
Hugo Boehl RomeiAmz•o 

De acordo com a Feso1ucão n' 1 de 1 989-CN. 
f1ca estabelecido o segu1nte calendar•o para a tramt~ 
tação da matena 

Doa 30-6-98 - desognação da Comossão Mosta 
Doa 19-7-98 - onstalação da Comossão Mos ta 
Ate 3-7·98- prazo para recebomento de emen

das e para a Comossão Mosta emotor o parecer sobre 
a admoss1bolldade 

Ate 12-7·98- prazc tonal da Comossão Mosta 
Ate 27·7-98- prazo no Congresso Nacoonal 
O SR PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Pres1dente da ReJ:ubhca env•ou ao Congresso 
Nacoonal a Medoda Provosona n• 1.662·1, adotada 
em 26 de 1unho de 1 9118 e publicada no doa 28 do 
mesmo mês e ano, que ·oa nova redaçào ao art 9' 
da Leo n• 8 723. de 28 de outubro de 1993. que d1s· 
põe sobre a redução de emossão de poluentes por 
vetculos autornotores. e da outras prov•dênc•as• 

De acordo com as mdocações das lideranças, 
e nos termos dos §§ 4" e 5' do art 2° da Resolu
ção n• 1189-CN foca ass1m constotuoda a Com1ssão 
M1s1a 1ncumb1da de eml"tr parecer sobre a matena 

Titulares 

Jonas P1nhe1ro 
D)Bima Bessa 

Jader Baltlalho 
Nabor Junoor 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

Hugo Napoleão 
João Rocha 

Fernanao Bezerra 
Canos Bezerra 

Pedro P1va Artur da T avo la 
Bloco Oposoção iPTIPDTIPSBIPPS) 

Eauardo Supllcy Sebast1ão Rocha 

Ep1tacoo Cafeteora 

Titulares 

Jose Carlos Aleluoa 
Paulo Gouvêa 

PPB 
Leomar Quontandha 

DEPUTADOS 

PFL 

PSDB 

Suplentes 

Rogeno Solva 
Ayres da Cunha 

Elias Murad Anosto Holanda 
Faboo Feldmann Sebastoão Macde•ra 

Bloco tPMDB•PRONAl 
Marcelo T eaxe•ra Carlos Nelson 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 
Marcelo Deda Fernando Feno 

PPB 
Odelmo Leão Gerson Peres 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1 989-CN. 
hca estabelecodo o seguonte calendano para a Iram•· 
tação da matena 

D•a 30-6-98 - des•gnação da Com•ssão M•sta 
Doa 1°-7-98- onstalação da ComiSsãO Mosta 
Ate 3-7-98 - prazo para recebimento de emen

daS e para a Comossão M1sta emotor o parecer sobre 
a adm•ss•bolldade 

Ate 12-7-98 - prazo lona I da Comossão MISta 
Até 27-7-98 - prazo no Congresso Nac1onal 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Se

nhor Presodente da Republica enviOu ao Congresso 
Nacoonal a Met11da ProVIsona n• 1.663-11, adotada 
em 26 de JUnho de 1998 e publocada no doa 28 do 
mesmo mês e ano. que "D•spóe sobre a recupera
ção de haveres do Tesouro Nacoonal e do Instituto 
Nacoonal do Seguro Socl81 - INSS. a utollzação de 
Títulos da D1v1da Públoca, de responsabilidade do 
Tesouro Nacoonal. na quitação de débrtos com o 
INSS, altera d1sposot•vos das Le1s n•s 7 986. de 28 
de dezembro de 1989. 8 036. de 11 de ma10 de 
1990, 8.212, de 24 de JUlho de 1991, e 8 213, de 24 
de IUiho de 1991, e da outras proVIdênc•as" 

De acordo com as ondocações das lideranças. 
e nos termos dos §§ 4° e s• do art 2• da Resolu
ção n" 1/89-CN. loca ass1m constotuoda a Comossão 
Mosta oncumb•da de emotor parecer sobre a matena 

Titulares 

D1alma Bessa 
Leonel Pa1va 

Jader Baltlalho 
Nabor Junoor 

SENADORES 

PFL 

PMDB 

PSOB 

Hugo Napoleão 
Jonas P1nheoro 

Fernando Bezerra 
Ca~os Bezerra 

Osmar Doas Ca~os Wolson 
Bloco Oposoção (PTIPDTIPSB/PPS} 

Eduardo Supllcy Sebastião Rocha 
PPB 

Epotac10 Cafeteora Leomar Cuontan1lha 

T'dulares 

Saulo Oue1roz 
Ja•me Martons 

DEPUTADOS 

PFL 
Suplentes 

Magno Bacelar 
Lwz Braga 
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PSDB 
Roberto Rocha B Sá 
Welson Gaspar1m Ezodoo Ponheoro 

Bloco (PMDBIPRONA) 
Paulo Lustosa Mauro Lopes 

Bloco (PTIPDTIPCdoB) 
Marcelo Deda Fernando Ferro 

PPB 
Celso Russornano Osmarledão 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN. 
loca estabelecodo o seguonte calendáno para a tramo
tação da matena. 

Doa 30-6-98 - desognação da Comossão Mosta 
Doa 1°-7-98 - onstalação da Comossão Mista 
Até S-7-98- prazo para recebomento de emen

das e para a Comossão Mosta emotor o parecer sobre 
a admossobohdade 

Até 12-7-98 - prazo tonal da Comossão Mosla 
Até 27-7-98- prazo no Congresso Nacoonal 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sera feda 

a devoda comunocação à Câmara dos Deputados. 
O SR- PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Passa

mos à losta de oradores. 
Concedo a palavra ao Seroador Bernardo Ca

bral, por vonte monutos. 
O SR- BERNARDO CABRAL (PFL- AM Pro

nuncoa o seguonte doscurso. Sem revosão do orador.) 
- Sr Presidente, Sr"s e Srs. Seroadores, geralmente 
o tempo consegue esmaecer algumas atuac;ões que 
marcaram epoca na voda deste Paos Reloro-me à 
atuação da Ordem dos Advogados do Brasol. 

Quando a repressão em roosso Paos é aguda. 
quando os governos ddatonaos se onstalam, a OAB 
cresce Ela tem a capacodade de demonstrar ao 
Paos. com ondependêncoa e altovez, um camonho que 
nenhuma outra entodade CIVIl consegue percorrer, 
geralmente, quando esta lula é em função do retomo 
ao Estado de Dorerto 

Lembro-me, JOvem aonda, Conselheoro, pnmeoro 
na monha terra, da Ordem dos Advogados do Brasol, 
depoos, Conselheoro Federal, 1á no plano nacoonal, 
do que Sobrai Ponto relatava para nós, dozendo que. 
com a queda da drtadura de 45, chamado a assumor 
o poder o Monostro do Supremo Tnburoal Federal pelo 
seu Presodente, Momstro José unhares, portanto, re
tomando ao Estado de Doreoto, somente uma onstrtuo
ção fora convodada para a posse. a Ordem dos Ad
vogados do Brasol E Sobrai Ponto fazoa um relato 
para todos nós, maos JOvens, do que bnha soda a luta 
em plena ddadura, sobretudo quando Luoz Carlos 
Prestes havoa sodo preso e nenhum advogado quos 
patroconar a sua defesa - advogado no senlodo co-

mercoal. Quando a Ordem dos Advogados, pela sua 
Presidência, IndiCOU um defensor. esse defensor fo• 
exatamente o ma•or ant1comunrsta do Pa1s. Herachlo 
Fonloura Sobrai Ponto. que defendeu Luoz Carlos 
Prestes e com ele fez amozade ate o tonal dos seus 
doas 

Maos tarde, Sr Presodente. quando os atas ons· 
t1tuc•ona1s começaram a ser •mplantados neste Pa•s. 
too a Ordem dos Advogados do Brasil que pr1meoro 
começou a lazer a campanha pela volta do habeas 
corpus, pela camonhada novamente, maos esta vez. 
roo sentodo de sepultar todos os entulhos autontaroos 
que havoa ate então. Aquo cabe relembrar a camonha
da do então Momstro Petrónoo Portella, procurando a 
Ordem dos Advogados do Brasol para o retorno ao 
Estado de Doredo, a volta do habeas corpus, ores
pedO as autondades 1udocoanas E ali se deu a pr~

meora camonhada para a convocação de uma As 
sembléoa Nacoonal Constotuonte 

Quem passou pela Presodêncoa da Ordem. Sr 
Presodente - e não conheço cargo que maos possa 
dognofocar um advogado do que ser Presodente da Or
dem dos Advogados do Bras•l - sabe o que tem sodo 
essa luta, esse trabalho Todos os que passaram 
pela Presodêncoa da Ordem dos Advogados do Bra· 
sol. pelo seu estatuto. se transformam em membros 
honoranos votahcoos. E, nessa qualidade, acabo de 
receber expedoente do seu aluai Presodente, o advo
gado molltante Dr Regonaldo Oscar de Castro, que. 
roa sua Presodêncoa, tem conseguodo ser altovo. sem 
.ur anogante; que tem caminhado com os seus co
legas dentro de uma lmha de atuação que so en
grandece a OAB, sobretudo quando estamos no Es
tado de Doredo, desprezado aquolo que eu dozoa da 
repressão aguda e essa enlodade não aparece 

Quando a democracia tunc1ona plenamente. a 
Ordem se recolhe aos seus quadros para lutar em 
função dos seus membros. sem se descurar daquolo 
que eu chamava, aonda há pouco. de ptemtude do 
Estado de Dorerto 

Todos sabemos. Sr Presodente, que recente
mente houve urna medoda provosona que sucedeu 
duas outras antenores Reloro-me a Medoda Provoso· 
roa n• 1 651-49, que sucedeu as Medodas Provosonas 
n"s 1 549 e 1 642 Do que cuodavam essas medo
das? Cuodavam dos Conselhos de Foscalozação de 
Prolossões Regulamerrtadas, transformando-os de 
autarquoas em entodades com personalidade Jundoca 
de doreoto pnvado 

Ora, todos sabíamos que alo havoa um grave 
erro de onconstrtucooroalodade e tínhamos a certeza 
de que a Ordem dos Advogados do Brasil não focaroa 
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s1fente. nem eqUidistante. nem 1nd1ferente Tanto as
Sim, Sr Pres1dente, que. neste expediente a m1m dl
ngldo. o seu Pres1dente d1z. com absoluta propneda
oe. falando em nome da sua d~retona e do seu pes
soal. que hav1e a cnação de uma •mun•dade tnbwta
na para as m ... 'Clonadas entidades -aqueles Conse
lhos de F1scao zação -. submetendo-as a }UnsdlçiiO 
da JustiÇa Federal apenas - e aqUI esta toda a cha
mada controvers•a - na aprec•ação das controver
SiaS que tenham por ob1eto o exerc1c1o dos serviÇOS 
a ela delegados Pretendia-se remeter para a Jusl1ça 
Comum a )Unsd1ção do Conselho Federal da OAB. 
sem saber do grande equ1voco que estavam come
tendo 

O expediente mostra. Sr Presidente. que, ape
sar de a d1retona de todo o Conselho Federal não 
entender que aquela ~nstdUIÇãO pudesse ser atlnQI· 
da, a1nda ass1m. o trabalho 101 ledo em S1lênc1o. sem 
alarde, e hOJ9, neste of1c10, diZ o Dr. Reg~naldo Os
car de Castro. 

"V1sando ext1ngu1r qualquer ameaça a 
a1t1vez e f•rmeza das nossas ações cíVIcas. 
o Conselho Federal atuou JUnto ao Congres
so Nac1ona1 para exclUir a OAB da regula
mentação apliCável aos dema1s conselhos, o 
que se tomou DOSS1vet com o acresclmo, 
pelo relator, do § go ao an 58 da MP com o 
segu1nte texto 

'§ go O disposto neste art1go não se 
aplica a enlldade de que traia a Le1 n• 8 906, 
de 4 de Julho de 1994 ·• 

Essa ent1dade é exatamente. Sr Presidente. a 
Ordem dos Advogados do Bras1l 

Cont1nua o expediente· 

"Desnecessáno diZer o quanto a Dlre
tona do Conselho Federal teve de se empe
nhar, atraves de 1ncontave1s tratat1vas, para 
que se at1ng1sse o rasuHado cohmado, esfor
ço af1nal recompensado com a publicação, 
no D1ár10 Of1C1al de hOJe, da Le1 n• 9 641, de 
27 de ma10 de 1998, em que lo1 convertida a 
Med1da PI'OVlsOna n• 1651-43. em lace da 
sanção pres1denc1al 

Ao dar ClêncNJ do assunto a V Ex", 
quero de1xar registrado que tal vdona da Or
dem dos Advogados do Brasil se alicerça na 
credibilidade da lnsbtUiçiio. conquiStada, ao 
longo do tempo, pela Incansável luta desen
volvida por todos que, como V. ExO, contn
buiram e a1nda comr~buem para o lortalecl
merdo de nossos ldea1s • 

O que me leva a fazer esse regiStro, alem da
quela preluzão h1stonca sobre a qual, a1nda há pou
co. dava conhecimento ao Plenano, e o lrdUdo de 
mostrar como e poss1ve1 uma entidade. trabalhando 
com o Congresso Nac1ona1 e trazendo para esta 
Casa seus pontos de v1sta, lazer com que não htqa 
nem v1tonosos nem perdedores Nesse caso. o Go
verno não sofreu ne.nhuma sanção, e a le1 não 101 ar
ranhada A OAB presta ma1s um serviÇO a colellVida
de e desenvolve, por me1o dessas tratat1vas, aq&nlo 
que dever1a sempre ser observado por quem cuida 
de assuntos desta natureza. o dialogo Sr Presiden
te, por falta do diálogo, ao se ed1tar o Ato lnsbluciO
nal n• 05, cometeu-se um estupro no campo do DI
rede Constduc1onal, ao se d1zer que nenhuma apre
Ciação JUdiCiaria sena levada a eledo, desde que os 
atos t1vessem s1do tomados com base naqueles atas 
de exceção. 

VeJa V ExO que se retirava do Poder Jud1ciáno, 
que e o cumpndor da legrslação, um poder Inerente 
a qualquer ordem const1tuc10nal o de reparar ou 
aprec1ar qualquer lesão que seJa submetida ao seu 
conhecimento 

O Sr. Franclaco Benjamin (PFL - BA) - Per
mde-me V Ex" um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Com mu1to prazer. concedo o aparte a V ExO. 

O Sr. Franciaco Benjamin (PFL - BA) - Emi
nente Senador Bernardo Cabral. quero assOCiar-me 
a mandestação de V Ex• sobre o papel da Ordem 
dos Advogados do Bras1l Relembro que. logo que 
V Ex• assum1u a Pres1dênc1B da Ordem, a pnme~ra 
atdude que tomou lo1 viSdar a Câmara dos Deputados, 
JUntamente com o em1nente brasileiro Sobral Pinto 
Lembro-me bem da nossa reumão de trabalho, em 
que V ExO começou a abnr esse diálogo a que aca
ba de se relenr A Ordem vem sendo estimulada 
pennanentemente pela soc1edade braSileira. V. Ex" 
e, sem lavor algum, um dos maiOres expoentas da 
Ordem dos Advogados do Brasd, não d1go que V Ex" 
é o ma1or expoente, porque Sobral Plrdo realmente 
e. pela todos nos, o grande advogado do País. Que
ro congratular-me com V E,.., poos se1 que o seu 
perfil e o de constrUir sempre, amena e suavemente, 
as grandes causas do Pa~amento braSileiro 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Senador FranciSco Ben)8fll1n, se1 que as palavniS de 
V. Ex" são ddadas pelo coração, pelo nosso c:orMVIO 
e por nossa amizade de longo tempo. V. Ex" é um 
brilhante advogado e ex-Presidente da Com nio de 
ConstitUição, Just1ça e CKiadama da C&mara dos 
Deputados Fo1 meu Colega na Assembléia NaCional 
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ConsllluJnte Não sena outro senão o penhor da mi
nha gratidão às palavras ditadas pelo coração. 

Sr. Presidente, ate parece que Agr~pp1no Gr~e
co t1nha razão. Infelizes dos homens que não exerci
tam a maçonana dos elog1os cruzados' A1nda bem 
que o Senador FranciSCO Benjamin e eu pudemos 
traçar e trocar, nesse campo da am1zade, um e outro 
depo1rnento ao 1nves de Insultos, que nada constroem 

Sr Presidente, volto ao tema, pr~meJramente 
para fazer um requenmento a V. Ex". Se1 que V Ex•. 
na forma regimental, defenrá a transcnção, por Intei
ro, do OficiO n• 020198, de 28 de maiO, do eminente 
Presidente Reg1naldo Oscar de Castro, a m1m d~ngldo 

Em segundo lugar, peço que V Ex" dê conhe
Cimento à PresidêncJB da Ordem dos Advogados do 
Bras11 deste meu modesto pronunciamento, quanto 
rrJBJs não seja para que ele possa seMr de estímulo 
a advogados novos, que estão construindo um novo 
Bras1t e que talvez:, amanhã. Sintam que essa e a 
ma1s beta das prof1ssões Não quero d1zer que a En
genhana, a MediCina e a Odontologia não tenham 
recuJSOS de belez:a, mas so a Advocac1a permrte pe
netrar. no sacráno Inexplorado da alma humana 
Tantas vezes o cl1ente faz confissões, sobretudo na 
área de D1rerto de Faml11a, que não faz nem ao sa
cerdote, nem ao seu mars ínt1mo am1go, mas as faz 
ao advogado. 

Por ISSO, Sr. Presidente, fazendo este reg1stro. 
com os agradeCimentos pela JnterferáncJa sempre 
oportuna e am1ga do Senador Franc1sco Benjamin, 
concluo o meu pronunciamento, expressando, ma1s 
uma vez. a m1nha esperança de que, no Bras1l, pos
sa haver advogados que defendam os seus Interes
ses e patroc1nem os seus dJr&Jtos, como sempre rea
lizou o em1nente Professor Heractrto Fontoura Sobral 
P1nto. 

O Sr. Edl110n Lobão (PFL - MA) - V. Ex" me 
perm1te um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Concedo o aparte a V. Ex", com murto prazer 

O Sr. Edison Lobão (PFL- MA)- A exemplo 
do Senador FranciSCO Benjamin, também quero as
SOCJar,rne a sua manifestação, d1zendo que os advo
gados deste Pais e o DireitO têm bdo em V Ex" um 
defensor permanente, um VIgilante. V Ex" é uma es
pécie de ganso do Caprtólio, que aqu1 está sempre a 
cantar suas excelênclllS, que, de fato, eJUstem. e a 
defender o Poder JudJcJáno. A1 do mundo não fosse 
o Poder JudJCJáno e não fossem os advogados' 
Meus cumpnmentos a V. Ex". 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) -
Agradeço a V. Ex". 

O em1nente Senador Ed1son Lobão me faz lem
brar a h1stona de Napoleão, que, quando os advoga
dos estavam a defender seus clientes contra a VJru
lêncra napoleõmca. d1z1a que, se pudesse, arrancana 
a lingua de todos os advogados Ele mal podena 
1rrJag1nar que não fosse o seu Cód1go CIVIl, não lena 
entrado para a H1stor1a da forma como entrou. ao In
vés daquele degredo, daquela solidão ao f1nal da 
sua v1da. 

Por tudo ISSo, Sr Presidente, ao pedir a V Ex", 
de forma rerterada. que dê conhecimento do meu 
pronunciamento. encerro-o consc1ente de que. sem 
o advogado, a v1da f1ca murto ma1s dlficll, porque, 
dessa forma. não ha quem defenda o d1rerto a vida. 
Se ha algo que dignifique a v1da, esse algo é a liber
dade, e esta so o advogado consegue dar ao seu 
cliente 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. BERNARDO CABRAL EM SEU PRo
NUNCIAMENTO: 

ORDEM DOS ADVOGADOS 00 BRASIL 
Conselho Federal 

Brasrlra - DF 

Oliao Crrc 020198-GPR 

Brasrlra, 28 da maro de 1998 

lluslnl Membro Honorário Vltallclo, 
Como e do conhacrmeno de V Ex', a Medrda Provrsóna 

n° 1 651-43 sucedanea das MP n~ 1 549 e 1 642, cUida dos 
Cons<ilhOS de Fiscallzaçilo de Ptofissões Regulamomadas trans
formado-os de autarquras em entrdades com personaJrdade JUndr
c;ll. de dn11do privado 

Alem drsso com grave vrCio de rnconstrtUCIOnalld'ade ena 
rmunrdade lnbutana para as mencronadas enbdades submeten
do-as a JUriscbc;ao da JustiÇa Federar apenas na apreci&Çâo das 
controvérsras que tennam por obJ&Io o exercrao dos serVIÇOS a 
elas delegados 

Apesar do entendrmeniO do E Conselho Pleno no sentido 
de conSiderar a OAB não abrangida pela refenda Medida Provlsó
na a nova versão rntroduzaa mplrcrtamente entre outros aspac:-
108 ralabvos a maléna, a cornpetjnaa da Justiça Estadusl para 
as causas que não envolvessem a fiscalazação das profissóes, o 
que srgruhcava a submiSSão do Conselho Federal e das Secao
nars 1111 JUrisdição da Jus1Jça Corrun. e~rcunsfitnaa que causaria 
mal rrreparávef à .ndependenaa da Enbdade como um todo 

Visando extlngurr qualquer ameaça à amvez e linneza das 
nossas ac;ões crw:as, o Conselho Federal atuou Junto ao Con
gresso Nacional para exc:lurr a OAB da regulamentaçAo aplrcável 
aos demaas Conselhos o que se 10mou possrvel com o acresa
mo, pelo relator do § Q9 ao art 58 da MP com o segurnta texto 

•§ 9R O drsposto neste arbgo não se apirca a en
tidade de que trata a Ler n1t 8 906, da 4 de Julho da 
1994. 

0891 181 1 tno dizer o quanto a Dlretona do Consalno Fe
deral lave de se empenhar através de rnconlé\1815 tralabvas, para 
que se at11grssa o res~Mado colrmado, esforço afinal recompa rsa
do com a puiJIK:ação, no 016rlo 011c1a1 de ho!e. da La~ 9 649, 
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~-:~ ~- ae tna10 de 1998, em que foi convertKSa a Medida Prowlsó
-a n"' 1 651-43, em face da aançio pr8SKianclal 

Ao dar aénc.a do assunto a V Ex'. quero deiXai'~ 
.Jl.le tal v•tooa da Ordem dos Advogados do Brasil se allcer;a na 
cre{jiDihdade csa lnst1tu11;io, co•.qu•stada ao longo do tempo, pela 
l'lcansav'"'' lula desenvoh.tda por rodos que como V Ex' comn
~u·•am a1nda contribuem para o tonateamento de nossos 
"Jea•s. 

Com os melhores cumpf1mentos colho o ense,o para rar. 
ra.r a v E.x' as expressões da m&~s elevada esuma e d1sbnla con
s.,oeração 

•ra-to,- Rogllllllda 0..... deCOIIII'O, Po-110 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Mesa 
<ecolhe os requenmentos de V Ex'. que serão eten
dodos na fonna penn~lda pelo Regtmento Interno. 

O SR. EDISON LOBAO (PFL - MA) - Sr Pre
soaente. peço a palavra para uma breve comu.,JCa
"' ã::r de Ltderança 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Ccnce
ao a palavra a V Ex' coma Líder do PFL 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA Coma Lí
der Sem reYISão do orador) - Sr Presidente, Sr"s. 
e Srs Senadores, venho a esta tnbuna para denun
coar os abusos que estão sendo comebdos no meu 
Estado pela FunBJ e pelo lbama. 

Aonda no Govemo Getúlio Vargas - vetam 
quantos anos se passaram-. fo1 planeJada a pnncl· 
pal rodovra do Estado da Maranhão. a BR-226 O 
Governo Juscelino Kubrtschek começou a abnr a pi

cada dessa rcdovla. Os Govemos seguontes fozeram 
alguma coosa. O fato é que. até hO!e. essa obra não 
'"o conclUI da A construção dessa obra too defenda 
30 Batalhão de Engenhana do Exercrto, para a sua 
construção Neste momento. tendo sodo ela d•ga
éa ao Govemo do Estado, esta a obra na sua parte 
•,nal em franco andamento 

Sucede que entre Barra do Corda e GraJ&ú 
~xoste uma reserva 1ndogena que ocupa 23 qutl6me
:ros na fa1xa por onde passa a estrada D1ga-se, des
de logo. que essa reserve tndígena too tmplantada, 
paso;ou a exiStor depoos que a estrada haviB Sido co
meçada e o ledO haVIa sodo aberto. Portanto, a estra
da é antenor ã preunça dos índiOS na regrão 

O que faz agora a Funa1? Pede ao lbama que 
:n1ero11e o trecho onde a estrada passa pela reserve 
ondogena de 23 quiiOmetros. Na verdade, a rodOVIB 
no seu todo, entre Barra do Corda e G18J8ú, tem 137 
qu1lõmetros. O lbama va1 além daquilo que SOIIcu a 
Funao: em lugar de ater-se aos 23 quilOmetras da re
serva Indígena, manda 1nterdur toda a rodoviB. 

Sr Presidente. este é, sem duvida. um abuso 
contra o qual não podemos solenc1ar Já na semana 
passada v1m a esta tnbuna para denutlCIIIr um outro 
abuso- e llve a honra de ser aparteedo por V Ex'-. 

referent a ~P?.senc:- ;: : :i ~ ·:.a =una.l em Muntci
PIOS do r li 00 =:staç~ ~") .:~ "S . .'"'nã.J .-laJe e O lbama 
que se tt.. ;,~ 1':'" ,:,.;. ~=: _- :- J-= - =. '1al i\.Jas esse lba
ma esta senao ca~=.: .:= •--:.:.:::•:-;:: devastação elas 
nossas florestas ":.S: :::;:~··ã :o ... ;r:.'-ê,,ca? Não Te
mos a preser.:;:c c'::o o?'l:i:::sar.:..: ::a 11lalas1a que de
vastam gr2n:ss a,.~~: :; ~- ... ~ , - ;= ... ç.ão Amaz6nJ
ca. sobret!.!._•:- ..,, ;::.= ::.-:.... : - ";"-:-as sem que a 
ação do lba.ma s:- 'ã':.2 G:: ·"=tr.t-•rco :r1a·çuca e c!fiCBZ. 

Não posso €:"'1?n:!e; :r "=:-es .::eilte. que, de
POIS de ter ~..oma .ce .. -: •.f. ':.:t ·=-a··!: ae Me10 Am
biente do Estaco c: ,v,a,e_--.,-.2.:- .. ::,r ·f essa rodOVIB, 

CUJ8 real1zaçfo ~C:. ·~;-o:..=.-·er~J. r~-;:,rrãnCia para o 
meu Estado. a ser -:-reu•diCS:.C!a fJOi esse lbama, ln
competente o.:-ra,;t'=' ::::~ s-• ~ -c:-:.,z. ·:::::~ sua ação ad
m1mstrat1va 

Quere ::.c:.:• 1::!:"'"2" ~ ...- :-t='-· 2-::o ,,:•n:slro Krause 
no sentido de que tunre :::;:,-t.: r -::-os e"'cessos cometi
dos pelo lbama. orgãc s...:bo--::;-;ga.:- ::c seu Mtn1stério. 

Era essa c= ~-=-_ -==-::~.: :: ·-::-as1den1e, bre
ve. que deseJa" a ~a:-:- "''L- c u~:-c ...,omento v1ra1 a 
esta tnbuna para ~1scc~~ ":'J:""'B ci admrnrstração 
que hoJe e prat1ca-::= ;-.- :-:.·--- -::: -=·· ... a• 

Mwto ob:-.ga~.:. .:. \ = · 
O SR. PRES:i::::;: T: _. _-:. -::!.:- ,,,elo) - Por per~ 

muta com o Senac:::- ~T.ca.r::~.:: ~·- .:.-;n, ::mcedo a pa
tavra, por VInte "Tllm.tcs .::.: .:-::.--:_. _ :·.&"'S.:m Peres 

OSR . ..:.EF"':E~3.:..' -.=,- ~. ;::sDL3-AM Pro
nuncia o segu1nie c.s ... :... -~: -:: _ :-•11si o do orador) 
- Sr Pres.1~er.1~ S-- ~ ; _ ~ _ _,a~res iranscorre 
amanhi!i. c· •;L ~i c ~- . .:: : _ - • - - J ~e Estabiliza~ 

ção E~ono.,- c"' : • • ~c:po-n;e em 24 
horas para ·azer-: .r;.~·,:.,- ;""'''_a ;"aças a desme
mona colet,va. Ja SE • :i•) _. &.• ..... :J -.a •e-mbrança da 
ma10na, os malef1c1::. ~;;, -:'::..::a·.> .: 'J m.ento do grande 
feito aue fo1 a Vltona s~:Jrta :. o:"'Oc~ssc ,,flac1onano 

Sr Prasad.;n:-=- ,o:-a.r-: ~~·:-s.c:: 53 anos. se cons1~ 
derannos aoen;s : ..... :a:3..:- .:..::. :r:1s d1g1tos anua1s. 
Foram onze =--ssl..!.a-"'ite-3 Gé. c'3::1..!:J11Ca. cre1o que uns 
40 M1mstros. da ==.e..;:enda, ::a1s 'J'anos econ6m~eos. 
ou seiS planos de estab1loza~o. e duas gerações de 
braslle1ros N1ngua,., conseguia ·.encera 1nf~ no 
Bras11 e não ccr.segw3 ~r,rc:'ja.li'T'ente porque se 
gerou uma c~l:ura ••1\ac·o...,::o--:.: ·o ?a1s Todos se 
acostumarsr :- cr- .. • ... v~r r::"'il ~ •roflacão. ate esque
ceram do ·-·~~·.) .:,..... ,.. '-3 -~,.·- •• 7';:a relativa estabili
dade de pr~co 

Mas. Sr Presld9n•e .. 1avoa um problema de or
dem técnoca muoto sena a onflação bras1le1ra. pelo 
menos a partor de 1968, foo uma onflação Inteiramen
te atípoca Nenhum pa1s do mundo - e veo1, Sr. Pre
sidente, não estoL• usanao de UIT' artifiCIO retónco, 
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como professor da maléna, lec1one1 também h1st6na 
econõmJCa e posso afumar -, pelo menos aqueles 
CUJOS dados estatístiCOS são conhecidOS, teve uma 
Inflação com duas caracteriSIICas que a mflação bra
SIIetra teve pnme1ra, nenhum pais teve uma Inflação 
elevada durante um período tão longo - alguns tive
ram Inflação elevadiss1ma em períodos curtos, ou ln
Ilação prolongada por períodos prolongados, mas ln
Ilações baiXBS, Inflação elevada, por decadas, ne
nhum outro pais do mundo conheceu: segunda, a 
partir de 1968, a 1ndexação geral da econom1a. Ne
nhum outro pa1s do mundo VIV8U expenêncl& seme
lhante Todos os preços da econorma estavam Inde
xados Uma med1da adOiada pela dupla Octávio Bu
lhões e Roberto Campos, no Governo CasteHo Bran
co. que era destinada apenas a 1ndexar contratos de 
um ano, na verdade, depoiS foi redUZida para se1s 
meses, depoiS para tnnta d1as e passou af1nal, no fi
nal do período. a sar duina. Todos os preços da eco
nomia eram Indexados e reaJustados, os preços dos 
bens e serviÇOS. os salános, taxas de JUI'OS, taxas de 
câmb1o, tudo era Indexado e r&ajustado dlllnamenta. 

Nenhum pais do mundo VIV8u expenêncra se
melhante. Sr Presrdenta. E não havra na kteratura 
económiCB - por ISSO mesmo, porque não havia a 
expenêncra antanor - nada, absolutamente nada, 
nenhuma formulação da como sa1r de uma sduação 
como aquela. Como se l1vrar de uma 1nflação rnerc1al 
- o componente ln81CIBI da 1nflação - com uma Inde
xação generalrzada dos preços? Por 1sso, talvez. os 
últrmos planos económiCOS todos, dentro das melho
res recertas da ortodoxra económiCa, foram rotundas 
tracassos 

E for a equrpe econõm1ca, da qual restam pou
cos na atual - André Lara Resende e Pérs1o Anda, 
pnoopalmente -, que teve o brilhante achado da 
Umdade Real de Valor- URV. Fo1 a úniCa manerra e 
a forma 1nventrva e ong1nal de podermos superar a 
rnflação no Bra&ll Isso é um fedo h1st6nco, esta re
gistrado, mas é bom que se relembre. Não era uma 
rnflação comum. era - rapdo - um desairo novo que 
precrsava ser enfrentado de forma extremamente 
cnatrva. e for o que a equ1pe fez 

A rnflação, afinal, foi venc1da, Sr. Presidente, 
embora não srgmhque que esteJa morta. 

Ha quatro anos, a 1nflação 1a at1ng1r 2 500% ao 
ano. tendo sido sempre crescente. Essa curva as
censronal so 101 1ntenompoda no período de Roberto 
Campos no Governo Castello Branco, quando decli
nou, para novamente tomar fõlego. VeiO, então, para 
do1s d1grtos. depoiS, para três dígitos no micto dos 
anos 80, chegando a 100%, e, em seguida. a 200% 

ao ano: finalmente, chegou a quatro digdos no f1nal 
dos anos 80, e Já estava marchando para c1nco digr
tos, estávamos à be1ra da h1pennflação 

Não tenho dúvida de que, se o Plano Real ti
vesse fracassado em 1994, teríamos chegado a 
1996 com uma h1pennflação semelhante à da Ale
manha dos anos 22 e 23. quando o valor da moeda 
simplesmente se volatiliZou. 

Ha quatro anos, se o atual Presidente da Re
públiCa trvesse ddo, ao tomar posse, que, menos de 
quatro anos depoiS, a Inflação no Brasd sena de 4% 
ao ano, evidentemente tena provocado uma garga
lhada geral em 160 milhões de brasileiros, sendo le
vado ao ndiculo. 

A inHação, em 1988. deve ser de 4% ao ano. O 
Brasrl, de campeão da rnflação durante décadas. Sr 
Presrdente. está hoje entre os dez países com taxa 
de Inflação mars barxa 

Todos os males da rnflação, entretanto, Já co
meçam a ser esquecidos. Já se começa a perguntar 
de que serve barxa rnflação e estabilidade de preços 
se o desemprego é grande, se há gente passando 
fome, se o SeMÇO públiCO de saúde está rurm, como 
se houvessem esquecido, Sr Pres1dente, que a for
ma mars perversa a ant1-socral que pode eXIStrr é 
uma rnflação duradoura e. pnncrpalmente, uma Infla
ção com rndexação, como a nossa. que cnou duas 
classes neste Pais a dos rndexados e a dos não-rn
dexados 

O que acontecia neste Pais, para usar uma 
mla.gem ao alcance de qualquer pessoa, Sr. Presi
dente? A classe medra e os ncos aplicavam na pou
pança, rnclusrve os seus salanos. defendendo-se, de 
certa forma, da Inflação. enquanto a grande massa, 
que recebi& saláno m1n1100 ou menos, nio faz1a 
essa apiiCBçAo. Era como se nos, da classe médra, e 
os ncos tivéssemos um congelador, um freezer, 
onde colocávamos os nossos salános - a pedra de 
gelo-, e íamos tirando pedaCinhos ao longo do mês 
Assrm, quase não perdíamos, enquanto o pobre tra
balhador que recebra saláno minrmo não trnha como 
fazer apiiCBção e colocá-lo no freezer Recebi& seu 
misero saláno, a pedra de gelo, que se 18 IICiiielazen
do em suas mãos, uma forma extremamente perver
sa de penahzar exatamente o mars pobre 

O Sr. Edison Lobão (PFL- MA)- Permde-me 
V. Ex" um aparte? 

O SR. JEFFERSON P~RES (PSDB - AM) -
Ouço o aparte de V. Ex", Senador Edrson Lobão. 

O Sr. Ediaon Lobão (PFL - MA) - Senador 
Jefferson Péres, eu até nem deseJ&va apartear V. Ex', 
porque poucas vezes tenho VISto aqur companherros 
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nossos defenderem o Plano Real V Ex" faz um belo 
discurso nessa d•reçio, no que faz mutto bem. Na 
verdade. o povo brasole11o só tem motovos de orgulho 
pela conqu•sta do Plano Real T 1nhamos, como dos
se V Ex", uma 11lflação crõmca. res1stente a qual
quer ant•b•otiCO económico Ve10 essa equ1pe que 
V. Ex" menc•onou, e, certamente por algum escnflpu
lo, não qUis d1zer o nome do verdadeiro maestro 
dessa fórmula exlraord~nána. que fo1 o Presidente 
Fernando Hennque Cardoso quando Momstro da Fa
zenda A equ1pe trabalhou com extrema competên
Cia e 1ntellgênc1B, mas, não houvesse um Ministro 
capaz de comandar esses estudos e esse processo 
todo, nada lena s1do feito. Assom, temos de cradttar 
ao M1n1S!ro Fernando Hennque Cardoso. hoJe Presi
dente da RepiJbiJCa, os méntos ma1ores dessa gran
de conquiSta. Na verdade, o Plano Real só t111uxe 
benefíciOS para o País 1nte1ro Os empresános, os 
ma1s ncos, queiXIlvam·se frequentemente de que 
seus negóciOS 18m pelos desvios da mflação galo
pante ou da hopennflação Os pobres tinham seus 
salános dissolvidos nos CJnco. se1s pnmeoros diBs de 
cada mês por conta da •nflação A1nda ho1e. eu exa
minava alguns gráficos do M1n1steno da Fazenda e 
do Plane1amento e venfiCBva por eles que as classes 
menos favorecidas, de salanos ma1s baiXOS, fonlm 
exatamente as que maiS se benef1c1aram com a ln
Ilação quase zero neste País. Houve uma radllllribuo
ção de renda, sem que as classes maiS podeiiOSIIS 
perdessem subslanC1alrnente Na verdade, ganha
ram, porque deixaram de perder com a onflação ele
vada Senador Jefferson Péres. o Plano Real, que 
ao longo dos tempos o povo var esquecendo, for, tal
vez. a grande obra que se real•zou neste País nos 
uH1mos 50 anos. Portanto, seu anMtrsáno ~ 
ser comemorado a cada ano. com louvor e recamha
c•mento aqueles que foram capazes de artJculá-lo de 
forma tão bem-feita e vttonosa Cumpnmento V. Ex". 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB- AM)- Ob
ngado, Senador EdJSOn Lobão Realmente, eu n1o 
hav•a menc1onado o Presidente da RepLibliCB, 1a1vez 
por excesso de escrupulo. para não dar uma conota
ção polít•co·partulána ao meu d•scurso. mas V. Ex" 
tem onte1ra razão Se não fosse o atual Presidente da 
Republica, pnme1ro como M•n•stro da Fazenda, de
poiS como Presidente, com pulso forte e convicção, 
prest1g111r a equ1pe econõm1ca, esse Plano J8m81S te
na sido Implantado, Senador Ed•son Lobão. 

Muttos Já estão esquecendo a luta que Sua Ex· 
celênCJa enfremou como M1n1stro da Fazenda, InClu
Sive, Sr Presidente, para vencer posiÇÕes PIBCOII
ceotuosas extremamente equiVOCBdas do próprio 

Presidente da RepubiiCB de então. Portanto, a flrrn&
za do Pres1dente Fernando Hennque CardOso, awno 
maestro da orquestra - disse bem V. Ex"-, permttou 
que o Plano fosse enfrentado N•nguém havere de b
rar esse menta do atuaJ Presidente, Senador Edison 
Lobão, porque va1f1car para a H1stona 

O Sr. Fernando Bezl8rra (PMDB- RN) - V. Ex" 
me concede um aparte? 

O SR. JEFFERSON PI!AES (PSDB - AM) -
Cedo-lhe o aparte, Senador Fernando Bezerra, que 
não pode de1xar de falar como Presidente da Confe
deração Nac1onal da lndiJstna 

O Sr. Fernando Bemrra (PMDB - RN) - No
bre Senador Jefferson Péres, cumpnmento V. Ex" 
pelo d1scurso que faz, lembrando, nesta Casa, o an•
versáno do Plano Real e todos os benefíCIOS que 
trouxe ao País. Concordo com o Senador Edlson Lo
bio: o Plano Real talvez tenha sido realmente a 
grande obra que se fez neste Pais nos llllmos anos. 
Como diSSe V Ex", a questão do desemprego não 
se relaciOflll à queda da Inflação e ao êxito do Plano 
Real. Na verclade, são vános fatores eetrutunus de 
uma obra Incompleta, que passa um pouco pela res
ponsabohdade do Congresso Nac10nal. Não podería
mos gerar empregos com a estrutura tnbutána que 
temos. É necessano que o Congresso NaciOnal om
cJe o maos rapidamente um processo de d1scusaão e 
acelere a reforma lnbulá.na, que é fundamental para 
o nosso País. Essa obra completa todo o Plano 
Real, fazendo-se necessáriB ogualmente uma refor
ma da leg1slação trabalhista Não podemos ser com
pelll•vos neste mundo globalizado e, portamo, não 
podemos ser geradores de emprego se não bvennos 
montada, aqu• no Pais, uma estrutura compeldlva. 
Portanto, cumpnmertto V Ex" pelo diSCUrso, Rlaflr· 
mando a necessidade de a Nação acelerar a omple · 
memação das reformas adm1mstra11Va e prevldenciB· 
flll, que são fatores fundamentaiS para que possa
mos nos libertar dessas âncoras - âncoras necessá· 
nas - que mantêm o Plano Reei. Sabemos, entre
tanto, que essa defasagem cambial é outtro fator que 
1n1be as exportações e, portento, 1nlbe a geração de 
emprego Da mesma forma, é •nconcabível manter 
uma taxa de ruros como essa e querer que o País 
5eJ8 gerador de empregos Devemos atacar, o mais 
rapidamente possível, as causas de tudo osso e com· 
ptetar esta grande obra que o Pa•s hoje comemora, 
o Plano Real Por !1m, corJCOrdo com V. Ex" quando 
diZ que não há nada ma1s perverso a ser Imposto à 
soc1edade do que a onfleção. Não devemos nos es
quecer de que essa conquiSta tem de ser permanen
temente vogJBda, não podemos ter olusões de que a 
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volta suave ou mats acelerada do processo tnflac•o
nano aJudara na geração de empregos O que pro
movera a geração de empregos e exatamente a 
complementação das reformas que o Execut1vo e o 
Leg•slat1vo têm o dever de acelerar e entregar a Na
ção o ma•s rap1dameme poss1ve1 Cumpnmemo V E><" 
e agradeço-lhe o aparte 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) -
Obngado. Senador Fernando Bezerra E outro eqUI
voco - V Ex" tem razão - pensar que o Plano Real. 
ou seJa. a estabilização. é responsavel pelo desem
prego Não e 

Sr Presidente. outro leito do Plano Real é que. 
alem de a equ1pe econõm1ca ter venc1do uma Infla
ção at1p1ca e de quase c1nqüenta anos. ela o fez 
sem recessão- A verdade é que o Pa1s, nos p1cos dO 
processo 1nflaC1onáno, Senador Fernando Bezerra, 
esteve em recessão Tem gente que esquece que, 
com 200% de Inflação no "DeW1nato", em 1982. a 
queda do PIB fo1 de 4% Não 11vemos nenhum ano 
de cresc1mento negatiVO nestes quatro anos de 
Real A economia cresceu pouco. mas cresceu. E 
este ano. mesmo com toda a cnse as1ábca. com o 
pacote de outubro que o Governo em boa hora ado
teu, a1nda ass1m haverá um crescimento pequeno, 
mas havera - talvez de 2% 

O desemprego. como V E><" bem acentuou. é 
um problema estrutural. 1nclusM! decorrente dessa 
fase de reaJuste da economia. que tem de se adap
tar à globalização Apesar de tudo. apesar dos 1uros 
a~os. Senador Fernando Bezerra. a 1ndúslna tem 
cresc1do V Ex". que e do ramo. sabe tem cresCido. 
com uma taxa de produlnndade de 7% ao ano. ou 
se1a. ha uma revolução SilenCiosa no setor 1ndustnal 
dO Bras1l, com um enorme aumento da compet•t•v•
dade 

O Sr. Francisco Benjamin (PFL - BA) - Per
mite-me V. Ex" um aparte? 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) -
Cedo-lhe o aparte com prazer. Senador BenJamin. 

O Sr. Francisco Benjamin (PFL- BA)- Eu 
que na. SenadOr. diZer-lhe que é extremamente opor
tuno o discurso que V Ex' faz. Antes. nos. brasilei
ros. faz1amos sempre a fantas1a do pa1s dO futuro 
·o Bras11 será o pa1s do futuro"_ Mas não tínhamos 
projeto O Real e o marco d1V1sor desse pais novo, 
pais real. pa1s potência, pa1s de crédito, acreditado 
no concerto das nações que estamos a ass1s11r Já -
nã? vamos assiStir, já estamos ass1sllnd0. Nós Já 
nos sentamos às mesas das negoc1ações Internacio
nais com peso de cred1b11idade. E 1sso tudo se deve 
ao Plano Real. Os detalhes técmcos. como ma1s re-

forma tnbutar1a, mats concorrêncra. mars pnvattza
ção. fazem parte dO processo Mas o Importante na 
analise que se faz do Plano Real é que ele e um 
marco E ha que se mencronar esse condutor ex
traord~nano. que fo1 o Presidente Fernando Hennque 
Cardoso ao longo desse tempo É um pnv1lég1o para 
este Pais tê-lo no seu comando A grande presidên
Cia amencana fo1 de Wilson. que legou extraord1nána 
contnbu1ção as gerações amencanas com uma sene 
de 1nstrtU1ções. de le1s de orgamzação do Estado 
amencano A mesma co1sa vem fazendO paciente
mente, com grandes d1f1culdades. mas com grande 
tenacidade. o Presidente FernandO Hennque Cardo
so depo1s do lançamento dO Plano Real. V. Ex" faz 
murto bem em d1zer que essa comemoração de am
versano do Plano Real há de se fazer sempre, para 
que a aluai geração e as futuras tomem consc1ênc•a 
do enonne sacnfic1o que a soc•edade brasileira faz 
no momento. mas que. sem d1Mda, é a afirmação defi
nrtiVa dO Pa1s que desej&mos e sempre sonhamos 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) -
Mwto obngado. nobre Senador FranciSCO BenJam•n 
Cre•o ter V Ex" razão quando d1z que talvez sõ no 
futuro os benefíCIOS venham a ser VIstos - colhidos 
J8 estão sendo 

Coube a Campos Salles a enonne tarefa de 
domar a Inflação no final do século passado e quem 
colheu os frutos fo1 Rodngues Alves, que fez um 
quadnên1o bnlhantlss1mo, graças ao que f01 plantado 
no período antenor. Da mesma forma aconteceu 
cesm relação a dupla Roberto Campos e OtaVIO Bu
lhões. que plantaram aquilo que Delfim fo• colher du
rante o milagre bras1le1ro que se segu1u 

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB - SC) - Per
mrte-me V E><" um aparte? 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) -
Ouço V Ex• com murto prazer. 

O Sr. Casildo Maldaner (PMDB- SC) - Sena
dOr Jefferson Péres, o Brasil e outros pa1ses aplau
dem - mas pnnc1palmeme os brasile1ros - o Plano 
Real. porque prec1savamos de estabilidade Quero. 
data venia. com murto respeito, fazer uma ressalva 
quanto à ongem. quanto a Implantação do Plano no 
Brasil. Faço-a não em defesa de quem quer que 
seJa. mas por um dever de consc1ênc1a. Acho que se 
o Pres1dente Fernando Hennque Cardoso est1vesse 
aqUI neste momento, também d1na que quandO Im
plantou o Plano. como M1n1stro da Fazenda, fo1 con
vocado pelo Presidente de então. Itamar Franco. 
D1go •sso com mu1to resperto, po1s entendo que pre
Cisamos no Bras11 cnar uma fraternidade, urna parca
na. para enfrentannos lodos os obstáculos. Prec1sa-
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mos d1sso, todos reconhecem Oxala continuemos 
com essa estab1l1dade Agora, também e prec1so que 
se d•ga - e aqUI va1 também uma op1n1ão pessoal -
que as complementações ao Plano há pouco men
Cionadas pelo em1nente Senador Fernando Bezerra 
são fundamenta. para alcançarmos o alvo ma1or, 
que é a SOCiedade como um lodo, quer diZer, o bem
estar da comun1dade e das pessoas. Conseguimos 
a estabilidade, o equliibt~o - ele está aí e e respeita
do. Agora, é pll!CisO avançarmos para alcançar aqui
lo que e duradouro, fazendo algumas reformas que 
a1nda fa~am e que são conhec1das por todos nós. 
Talvez se ha ma1s tempo- vanas vezes d1sse 1sto 
nesta Casa-, no pnme~ro e no segundo ano deste 
Governo, t1véssemos ag1do maiS firmemente no sen
tidO da aprovação de algumas reformas que estão 
a1nda claudiCando, estaríamos maiS adiBnle. Em 
lodo o caso, Senador JeHerson Péres, nur!Ca é tarde 
para chegarmos lá. PreciSamos nos esforçar para 
manter a estabilidade, procurando avançar para que 
o bem-estar SOCIBI SBJB a11ng1do e para que niD ve
nhamos de ano em ano ou de quatro em quatro 
anos festeJar o amversáno do Plano Real pura e sim
plesmente. Isso se fazia também - lembro-me bem -
com relação à Revolução de 64 no Bras1l, a famosa 
Redentora Lembro-me de que em Santa Catanna e 
outros lugares comemorava-se a cada 31 de março 
o anM!rsáno da Redentora. Isso aconteceu durante 
murtos anos até que houve um esvaz1amerrto dessa 
comemoração. Nio quero que 1sso ocorra, em abso
luto, com o Plano Real Espero que possamos a 
cada ano festeJar o Plano, mas com a Naçilo em 
conJunto. Fnso que nunca 1M! amiZade com o Presi
dente Itamar Franco, nunca converset com S. Ex". e 
me considero até am1go de Fernando Hennque, nos
so Presidente, até pelas lutas anbgas na hllllórfa do 
velho MDB. Allés, tenho-lhe Sido sempre leal e devo
tado, tenho-lhe dado meu apo1o incondiCIOnal nesta 
Casa C~81 o nome de Itamar Franco apenas por 
uma questão de consciêncl8 Vamos torcer paiB que 
o Plano avance pni"'CCPalmente em relação aos obJe
tiVOS que piBIBudeu abng1r o-a forma, como V. Ex" 
mesmo meiiCIOnou, os excluídos poderão sa1r dessa 
condlçio, poderio ahmentar-se melhor e Integrar-se 
à SOCiedade Porém, para que essas condiÇiles -
JBm perenes, - obngaçlo de ajudar na conbnul
dade da 1mplementaçio do Plano. Meus Cllniplmeu
tos a V. Ex". 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) -
Senador CUIIdo Malclaner, nio vou polemzar a rea
perto do Presldenlll Itamar Franco. Afinal de oontBe, 
quando S Ex" era PresldentB, manteve Femando 

Hennque no M1n1steno da Fazenda Logo, tem de 
colher os frutos da v1tóna da equ1pe econômiCB que 
lambem era dele Porem, e notono. Senador Caslido 
Maldaner, lembro-me - tenho uma memona mudo 
boa- das dd1culdades que teve o então M1n1stro da 
Fazenda para convencer o Presidente da Republica 
a adotar ou desfazer certas med1das que eram abso
lutamente 1nd1spensave1s De qualquer modo, mes
mo res1st1ndo 1maalmente, acabou se CUIVBndo às 
ponderações do M1mstro da equ1pe econÕITIICB, o 
que não de1xa de ser um ménto para o então Preso
dente Itamar Franco 

Quanto ao Plano Real, não sou ufamsta, Sena
dor Caslldo Maldaner. enquanto exiStir esse défiCit 
publiCo- neste semestre, fo1 de 6,48% do PIB-, o 
Plano está em pengo, não está consolidado; e sara 
1mposs1vel baixar mu~o as taxas de JUros 

No entanto, Senador Caslldo Maldaner, como 
d1z V Ex", o dél1cd públiCO não é um problema ape
nas do ExecuhVO. mas do Estado, dos três Poderes, 
e nem sempre veJO os Poderes LegislatiVO e JudiCiá
no contnbuírem para a redução do défiCit público É 
prec1so que lodos nos nos conscl8ntiZ8mos da que 
essa é tarefa dos três Poderes e, ma1s do que dos 
três Poderes, maiS do que do Estado brasll81ro, é ta
rela comum de toda a SOCiedade brasileira 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo. Fazendo 
soar a camplllnha.) 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) -
Sr Presidente, o meu tempo esté esgotado? 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Hé se1s 
rmnutos, Senador Jefferson Péres. 

O SR. JEFFERSON PÊRES (PSDB - AM) -
Ainda lena mudo a dizer, mas respertare1 o Regimento 
e encel'llUIII o meu pronuncl8mento. MuliO obngado. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Mesa 
agradece a V. Ex" 

Dutante o discurso do Sr. Jefferson 
Pétrls. o Sr. Geraldo Melo, 7 • VIDII-Ptrlllldsn
le, deixa a cadeinJ da ptfiSid8ncla, que é 
ocupada pelo Sr. AntoniO Carlos Maga/Mas, 
PrBSidente. 

O SR. PRESIDENII! (AnlonD Carlos Megalhies) 
-Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon. (Pawa.) 

Concedo a palavra ao Senador Ernandes Arno
nm (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Serl8dor Eduardo Supll
cy. S. Ex" d1spõe de dez minutos. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoiPT - SP. 
P10nunaa o seguinte diSCUrso. Sem reviSio do ora
dor.) - Sr Presidente, soliCito que o mau dlacurso 
SBJB coriBiderado apenas como uma oomu111C8Çio 
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de Loderança, porque amanhã estou onscnto para fa
lar sobre a passagem de maos um ano do Plano 
Real Sou o terceoro orador e não gostana de perder 
m•nha mscnção 

Ho1e vou abordar brevemente a proposoção 
que o propno Monostro das Comunocações, Luoz Car
los Mendonça de Barros. tez na semana passada. 
na Cãmara dos Deputados. quando perguntei a res
peoto da possobohdade de consoderar adequada a pro
posta ferra pelo Presrdente de Honra do PT, candrda
to a Presodêncoa, Luoz Jnácoo Lula da Solva, no sento
do de levantar o valor das empresas que constotuem 
a Telebras Luoz Jnácoo Lula da Solva, doante da estra
nheza de haver grande doferença entre o valor esti
mado pelo ex-Monostro das Comunrcações, Sergoo 
Moita, e o valor consoderado JUSIO pelas empresas 
que lozeram audotona, R$13,4 bolhlies, se o Monostro 
não aceotana que a Oposoção ondocasse uma empre
sa para lazer outra audotona e comparar os valooes 

Na ocasoão, o Monostro Luoz Callos Mendonça 
de Barros mencoonou que a Constrtuoção prevê me
canosmos constrtucoonars para essa fonahdade, como 
a atuação do Tnbunal de Contas da Unoão. Ora, Sr 
Presodente. resolvo acertar a sugestão do Monostro 
Luoz Carlos Mendonça de Barros e apresentar, hoJ8 
pela manhã, um requenmento que onfelozmente, por 
alguma atotude da base governamental que não 
compreendi, fo1 reJeitado. Por essa razão, vofto a 
conclamar o Senado Federal a acertar a presente 
sugestão, que too do propno Monrstro Lurz Cartos 
Mendonça de Barros, no seguonte sentodo: 

"Requeoro, nos termos do art. 71 e 74 
da Constoturção Federal, combonados com o 
dosposto no art 3°, Paragrafo Unoco, da Re
solução 46193 do Regomento Interno do Se
nado Federal, sera realizada, pelo Tnbunal 
de Contas da Unoão, uma onspeçãu seguoda 
de tomada de contas especoal runto ao Ban
co Nacoonal de DesenvolVImento, sobre a 
avaliação econõmoco-frnanceora da Telebrás 
reahzada pelo consorcoo formado pelas em
presas Arthur O Lottle, Coppers & Lybrand e 
Delootte & Touche Corporate Fonance, com 
vostas ao acompanhamento de cada fase do 
processo, esclarecendo, dentre outros, os 
seguontes pontos 

1 Os cntenos utohzados com base no 
novo modelo operacoonal e nos novos pnnco
poos fundamentaos das telecomunocações 
braslleoras; 

2 A metodologoa utllozada para avaloar 
o potencral do mercado brasoleoro (proreção 

de crescimento dos term1na•s hxos e move•s. 
mudança no perto! dos usuanos, proreção de 
trafego, proreção das tantas, etc), os efertos 
da competoção que se pretende ontroduzor no 
setor. as partrculandades de cada nova Tele, 
os efeotos da regulamentação, os onvesto
mentos obngatonos que deverão ser realoza
dos nos proxomos 1 O anos. etc, 

3. Cntenos utohzados na composoção 
do preço monomo de cada empresa, emrtondo 
parecer sobre cada um dos parãmetros ado
lados para a telefonoa foxa. para a telefonoa 
movei, para a telefoma movei celular e a te
lefonoa de longa dostãncoa. Iaos como, custo 
ds concessão, hmotação do uso da tecnolo
goa WLL, redução das tantas, despesas de 
comercoahzação. perda de markat ahare. 
plano de metas, etc, bem corno sobre o va
lor total estomado para a Telebras 

Durante o depoomento, na semana 
passada, na Comossão de Coêncoa e T ecno
Jogoa da Câmara dos Deputados, o Monostro 
Luoz CarloS Mendonça de Barros, quando on
terpelado acerca da cnação de uma cornos
são composta de três empresas, sendo uma 
ondocada pelo Governo, outra ondocada pelos 
Partodos de Oposoção e uma terceora escolho
da de comum acordo entre as partes, que 
tenam como obretovo reavahar o preço esti
pulado para a Telebras pelo consorcoo Art
hur O l.Jt!Je. Coppers & Lybrand e Delollle & 
Touche Corporate Finance. S Ex' respondeu 
que a Constotuoção prevê mecamsmos mstrtu
coonaos para realozar esse topo de avenguação. 
crtando então o Tnbunal de Contas, o qual po
dena ser acoonado pelo Congresso Nacoonal 

Sendo assom, face as enormes doscre
pãncoas entre as avaliações apresentadas 
para a pnvatozação da Estatal pelo ex-Monos
Iro Sérgoo Motta e pelas empresas que audo
taram esse valor recentemente e levando 
em consoderação a sugestão do Monostro das 
Comunocações, Luoz Carlos Mendonça de 
Barros, de usar os mecamsmos onstrtucoo
naos para fazer a devoda avenguação, a 
aprovação deste requenmento proprcoará o 
cumpnmento das atnbuoções constotucronaos 
do Senado Federal para que o onteoesse pú
bloco possa ser resguardado 

Sr Presodente, entendo que este requenmento, 
uma vez lodo e sendo pubhcado, podere ser obreto 
de decrsão na sessão de amanhã 
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Gostana da procurar um entendimento sobra 
assa questão com o Governo e procurara•. na tarde 
de hOJ8, o M1111SIIO LUIZ Carlos Mendonça de Barros 
para saber se S. Ex' tem alguma ob)E!Ção a que esse 
requenmento S8f8 aprovado. Esclareço que a aptOI/8-

ção deste raquenmento não susta o IBIIão pii!MSIO 
para o da 29, uma vez que não esta tramtando pRIJI!

to de le1 a raspello. Mas, obviamente. se for aprovado 
raquenmento para que SBJ8 feita essa avenguação, 
nos teriamos um IT18CIUIISrTID cansbluclonel para lazer 
a avenguação que toda a nação bra8llelra espera. 

Sr. Pre&ldenle, ressalto que o própno Presiden
te de Honra do PT, LUIZ lnac10 Lula da Silva, men
CIOnou que, se for falia a avanguação e se chegar a 
um valor proXImo daquele esbmado por essas em
presas de auddona, ele, incluSive, será o pnrna1ro a 
raoonhecer esse lato. 

Sr. Presidente, converse• com o Lula a reapeho 
da rmnha 1n1C1111Ml e ele entendeu que esse seria um 
cam111ho poslbYO, concordando, portanto. que eu 
apresentasse esse raquenmento. Entendo, •nclusiYB, 
que essa SBfll uma mane~ra de colocar em termos 
altos a d1scusslo a raspada do valor mlnlmD para o 
leililio da Telebrás. 

Por ISSO, Sr. Presidente, peço a colaboração 
de V. Ex' no sentido de promover esse entendimen
to entra o Governo e a OposiÇão na defesa clcD •nte
resse públiCO 

Pergunto, Sr. Presidente. qual será a última 
sessão deste ~ra? Será amanhã de manhã, 
sena essa a úlbma oportunidade para votar esse re
quenmento, ou taramos algumas sessões a maiS, 

eventualmente na próx1ma semana, durante o mês 
de Julho? Eu, pelo menos, não 11111 a raspada dessa 
questão e agradllcena muda a Informação. Acredito 
que os meus paras também gostanam de saber a 
prev1sio de SBII8!ie8 nos próxmos d•as do mês de 
tulho. 

Multo obngado. 
O SR. PRESIDENTE (Antono Certos Magdlles) 

- Em pnll'llllro lugar, diria a V Ex" que o requenmento 
eará lido e votado oporllnUTWIIe, como manda o Regi
mento, depoiS do seu exame. Em segundo lugar, 
quem está nos comandando em maténa de votação 
e a LDO Logo que ela &eJB votada, os trabalhos do 
Congresso serão encerrados. Acredda que ala pos
sa ser votada até a próxlia qu•nta-leira, senão. pros
BBgullamos com os trabalhos até que S8Jil volada. 

O SR. PRESIDENTE (Anlanlo Certos MagaNes) 
- Sobie a.._ offclos que selflo lidos pelo 1° Seaala
no em 8XBICiCiO, &a Senadora Emba F111111111daa. 

Sio lidos os segu•ntes: 

OF GLPFL n°121198 

Brasil•. 29 de JUnho de 1998 

Senhor Presidente, 

Nos termos ~eg•menlaiS, soliCito seJBm dasl!l
nados os Senadoras abaiXO, em subslduiÇão aos an
tenormente indiCados, para comporem a Conasão 
MIS!a incumbida do estudo e pa..-r da Medida Pro
YISOna n• 1.670, de 24 de JUnho ele 1998: 

Tllulares 
Jonas P•nhe•ro 
FranciSCO Bena]8mll1 

Sup ....... 
Zanete Cerd1nal 

Leonel Paiva 

Atenc•osameme, Senador Ed._, L.obio, L•
der do PFL. em exe~eíc10. 

OF. GLPFL n" 122198 

Brunia, 29 de Junho de 1998 

Senhor Presidente, 

Nos termos reg11nerdeiS, soiiCho S8jllm desig
nados os Senadon!S abaixo, em substituiÇio - an
tenormente indiCados, para comporem a Comiaaio 
Mista 1ncumbida do estudo e pa~K&r da Medida Pro
viSÓna n• 1.671, de 24 de JUnho de 1998: 

Titulares Sup-.-
José Alvas BeiJo Parga 
José Banco Francehno Pera1ra 

AtenciOsamente, Senador Ed'- LobAo, Li
der do PFL, em exe~eíc10. 

O SR- I'RESIDEN'M (AntoniO Caitos Magallães) 
- Seriio fedas as subabluiÇàes aoJriladea 

Sobra a mesa, raquenmentos de urgência que 
seria lidos pelo 11 SeciBiário em exaiCicio, S,. Se
nadora Emlla Fernandes. 

Slo lidos os seguirdes: 

REQUERIMENTO N" 434, DE 1118 

Nos tennos da ali...a b, do art. 336, do APIII
mento Interno, requeremos urgênCia pera o Pro)lllo 
de La• da CAmara n• 29, de 1998, que altera diaposl
bYOs do Capítulo III do Título VIII do C6dlgo Penal, 
1nclu1ndo na clasBihcação dos delitos conslclenldos 
hediOndos cnmes contra a saúde pública, e dé ou
tras pi'OIIIdências 

Sala das Saaaõee. 30 de JU11ho de 1998. - EJ. 
elo Ahmw- F-llno Peielra- o.-, Cama
ta- S6rglo Maat.do. 
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.::a _... .: :> ar. .:'35 oo Reg•
- :=--::s rJrgêrcla tara o ProJeto 

c :~ ~e 1998 que mspõe sobre 
_ .:- C :nsor Fe~era1 e sobre o 

-:''1C,-aC.:-ê T -=- .: ... : _ = • .:. &t.EIS ocupan:es e ' 1d ou
·ascro ·:=.:. __ 

2a:.:. • .=.:. .:.:.:::.:=:: 3ü ae JUn'1o ce 1998 -
-· ~ ~ : ....... .... "'"ar.u:.1:a -José Ro-
:.en.:~ __ -- .. r. ~- ~er~uo Machado -
é.mii1L = '"":'":. -::. -

.... _ =t -: :- -'! ~~·teme Ca;tos Magalhães) 
- =:ss.::= :-··=--- .:.... ~ -~~::o ..... accs apcs a Ordem do 
:;::, :.::--- - ··:---. _:- M':'grme,,:o r.temo 

.: -:: :--~s como na requenmen
·~~ ~"3 _ • .,""'.,.- --- -:·· ';'i2IO:-aocueoquedeve 
.-..: --;-,~ --:-;- ;. ::.- :·r:...!:J -2 •.:. .:. ... .:: .S5:arncs com um 
,: e: i" .:.;:c. _ ~ : ... _ : .=..:. Jtaçõss. c:::mswto o Plenano, 
sobre~uac as _ .::.=--;;,- ..:.:,; se concoraam com que se 
o:-oceda 2 2•• _ '":: e:. • ota~ão desses requenmentos 
Asslrr\õS: ,~·:o.- '=2 ..,:J•tas: oJelas. poderão entrar na 
0'"C!.am r:.:> : a : ~ f"'""•'= '=~ ':l:nnnã e ce depo•s 

c~ .: s. ,:';' .... ':-O:J"?': :::...!e acertam a sugestão da 
'"es.s. a ... = 'S"""' -.:-...... :-=:ar .;s,r'ltaoos {Pausa) 

Se.:.·: ·.=:=. =~-&-.r'i":=ntos de uri _nela que 
:;"= .. ~.o 1,:-::.:; • _ ::..:::.·:: -=..-10 -em ~,-erc•cro. Sra Se-

~- -=- ... ·- t~s 

.c = • __ .:.= "" ._ .:., ... 3õ !J. ccmb1nado com 
.3.:.5 .. :: ..:-- r.er: .::: ... ::::::mos urgénc1a. para o Pro-
1:=-to ':'':: =-:::: _-:.: - ·- l.oé i998 que ·Autonza o 
'9St.E.c~ :.; -~ ·~ _. -XUr.6.i:ar operação de 
rsf•n.:,;~.-?"'1 ::-.- .: :: .: _a: :::!: Estaao consubstãn
Ciaaa no c-:; ·s.:..:· ::~:. _.-, ~~Go assunr:.ão consoltda
ção = reu-:r-.: ~.-3.-· ... :.e l.o'\o~aas • .:ala;:;rado com a 
Umã·: aiT -: :.:: =-:. -: ~·K ~.:: oga J ãm01to do 
Progra"'"'La -:: .:. jCL ... • ... ,.:.ees·rut•Jraça0 a ao AJuSte 
F1scal "'!OS :: stac )'S 110 valor to:al de 
A$146 950 1--;· ;r tce""ro e ouarenta e se1s milhões 
novece:ntc s - , ... t.:J.1.2 i"""ll certo e um rears e no
venta canta :.s 

Sala c as Se:;sõ~s 30 de JUnno dt? 1998 - Pe
dro Pi•·p - :-:.- ~.-n .~uca - .,oão Rocha - Djalma 
Bessa - 3.- .. ..~ar~E. - .Jerson Camata - Pedro 
Simon - - ":.IOUcv - N-d-y Suessuna - José 
Fogaç~ - ":1 - Casoldo Malda~.er -
Leor.e• -::- "=" a ::'!r":l 

REQUERIMENTO N• 437, DE 1998 

Senhor Presoaente . 
Nos termos dos Artogos 336, b, combmado com 

3."38, 11, o do RISF, requeremos urgêncoa para o Pro
jeto de Resolução n• 68198 advondo da aprovação do 
Ofocoo "S" n• 47, de 1998. que "Encamonha ao Sena
do Federal. sohcrtação da prefeotura da codade do 
Roo de Janeoro (RJ). relatova ao pedodo de emossão 
de Letras Fonanceoras do Tesouro do Munoco~oo do 
Roo de Janeoro - LFTM - Roo. cups rdcuosos serão 
destonados ao goro da dívoda mobohana vencovel no 
segundo semestre de 1998" 

Sala das Sessões, 30 de junho de 1998 - Pe
dro Piva - João Rocha - Djalma Bessa - Romero 
Jucá - BeiJo Parga - Gerson Camata - José Fo
gaça - Zanete Cardinal - Ney Suassuna - Pedro 
Simon - Eduardo Supficy - Casoldo Maldaner -
Jonas Pinheiro - Leonel Paiva. 

REQUERIMENTO N• 438, DE 1998 

Senhoo Presodente, 
Nos termos dos artogos 336. b, combmado com 

o 338. 11. e do AISF. requeremos urgêncoa. para o 
Projeto de Resolução n• 69198. advmdo Ja aprova
ção do Ofocoo "s" n• 50, de 1998. que "Encamonha ao 
Senado Federal sohcotação do Governo do Estado 
do Roo Grande do Sul, a resperto do Contrato de 
Abertura de Crédrto formado entre a Umão o Estado. 
o Banco do Estado do Roo Grande do Sul S/A -
-BANRISUL. e a Caoxa Econõmoca Estadual do Roo 
Grande do Sul - SULCAIXA, no ãmboto do Programa 
de Apooo a Reestruturação e ao Ajuste Foscai dos 
Estados. no valor de ate 1 987 SOO 000.00 (um bo
lhão, novecentos e oitenta e sete mrlhões e qu1nhen· 
tos moi reaos)" 

Sala das Sessões. 5 de JUnho de 1998 - Pe
dro Piva - Carlos Bezerra - José Fogaça - Rome
ro Jucá - Bello Parga - Djalma Bessa - Pedro Si
mon - Joef de Hollanda - Zanete Cardinal - Lú
dio Coelho - Elcio Alvares - Gerson Camata -
Francelino Pereira - Ney Suassuna. 

REQUERIMENTO N• 439, DE 1998 

Senhor Presodente. 
Nos termos dos artogos 336. b. combonado com 

o 338. 11, do RISF, requeremos urgêncoa. para o Pro
jeto de Resolução n• 70198 advondo da aprovação do 
Ohcoo ·s· n• 51. de 1998. que "Encamonha ao Sena
do Federal parecer DEDIP/DIARE/9910586. de 12 de 
JUnho de 1998, contendo mamlestação do Banco 
Central do Brasol a resperto do Contrato de Confos
são. Promessa de Assunção. consolidação de Relo-
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nancoamento de DIVIdas. celebrado entre a Umão e 
o Estado do RlO Grande do Sul, no ãmboto do Pro
grama de Apooo a Reestruturação e ao A1uste Foscai 
dos Estados. no valor de R$9 427.324.980,43 (nove 
bolhões quatrocentos e vonte e sete molhões, trezen
tos e vonte e quatro moi, n~vecentos e ootenta rea1s e 
quarenta e !lês centavos)". 

Sala das Sessões, 30 de JUnho de 1998.- P• 
dro Piva - Pedro Simon - Joio Rocha - Jollé Fo
gaça - Elclo Alvares - Djalma Bell .. - Joal de 
Hollanda - 1'1omaro Juc:ali - Francelina Pentl .. -
Gerson Camata- Llldio Coelho - Za.- Cardinal 
- Ney SUIIIISUII8- C8rlos Bezerra. 

REQUERIMENTO N• 440, DE 1998 

Senhor Presidente. 
Nos termos dos artogos 336, b. combonado com 

338. 11, o do RJSF, requeremos urgência, para o Pro
Jeto de Resolução n• 71198 adVIndo da aprovação do 
Olíc10 ·s· n• 60, de 1998, que "Encarmnha ao Sena
do Federal o parecer DEDIP/DIARE-98/614, de 25 
de JUnho de 1998, contendo a mandestação do Ban
co Central do Brasd acerca do contrato de abertul& 
de creddo f~rmado em 12~-98. entre a Un1ão e o Es
tado de Pernambuco, corn a 1nterven•êncla do Banco 
do Estado de Pernambuco S/A - BANDEPE e deste 
Banco Cenltal do Brasil de abertura de crédito a de 
compra e venda de ações, no ãmbllo do Progmma 
de ApoiO à Restruturação e ao AJUSte FIScal doa Es
tados no valor de ala R$1 492.000 OOO,OO(um blhlo, 
quatrocentos e 1'lCMKIIa e doiS mlhões de -~·. 

Sala das Sessões. 30 de JUnho de 1998 - ~ 
dro Piva - Jo.e Fogaça - Zanete C8rdlnal -I)Joll
ma Bessa- Jonas Pinhalro - Joio Rocha - Ney 
Suasau,. - Joal da Hol....,de - Geram! cam.ta -
Leona1 Plllva - llello l'8lga - Pedro Simon - Caall
do Maldanar-R- Juca1i- Edlmnlo Supllcy. 

IEQUERIMENTO N"441, DE 11118 

Senhor Presidente, 
Nos termos dos art~gos 336, b, comb•nado com 

338, 11, o do RJSF, requeremos urgêncl8, para o Pro
Jeto de Resolução n" 72198 advindo da aproveçAo do 
OfiCIO. •s• n• 61, da 1998, que •encam•nha ao SeM
do Federal o parecer DEDIPIOIARE-981616, de 25 
de JUnho de 1998, contendo a manifestação do Ban
co Central do Brasd acerca do contrato de Oonlls
são. Assunção, Consolidação e Ref•nai"'CCamento de 
Dov1das, celebrado entre a Umão e o Estado de Per
nambuco em 23-12-97 e Termo Add1vo ao Contrato. 
de t 2-6-98, no ãmboto do Prograrfl8 de Apoia a 
Reestruturação e ao A1uste F1scal dos Estados, o 
valor total de R$163.641 525.53 (cento e sessenta e 

três molhões seosoentos e quarenta e um 11111, qull!han
tos e vonte e conco reaiS e c:mqUenta e três centaws)". 

Sala das Sessões. 30 de JUnho de 1998.- .... 
dro PJva - Zanete C8rdlnaf - Djalma Pinheiro -
José Fogaça- Romero Juc:ali- Eduardo Supllcy
Casildo Malclaner - Pedro Simon- Joio Rocha
Ney Suassuna - Gerson camata - Bello Perge -
Joel de Hollanda - Leonal Paiva. 

REQUERIMENTO N" 442, DE 1998 

Senhor Presodente. 
Nos termos dos arts 336, b. combinado oom 

338 11. o do RISF, requeremos urgêncl8, pare o Pro
leiO de Resolução n" 73198 advindo da aprovaçAo do 
Oloc10 ·s· n • 62, de 1998. que 'Encammha ao Sena
do Federal o Parecer DEDIPIDIARE-9810612, de 25 
de JUnho de 1 998, contendo mendestação do Banco 
Central do Bras• a respeoto do contrato de confvlalo, 
assunção. consolidação e reflfl8ncoamanto de dlvt
das, celebrado entre a Uruio e o Estado da Goiás, no 
ÀmtHio do Programa de Apoio a ReestrutuiBÇiio e ao 
Ajusta Foscai dos Estados. no valor a ser nlfinanciado 
de R$1.163.057762,96 (hum bolhlo, canto e a nanta 
e !lês mrlhõea, anqOenta e sete moi, seiBcentDII e -
senta e dOIS reaiS e noventa e seos cenlallo8)"-

Sala das Sessões, 30 de JUnho de 1998.- .... 
dro Plva - Zanete C8nllnal - JCIM Fogap -
Eduardo Supllcy- PMro Simon- Romaro JUDIII
C8alldo Maldanw- Djallna Beeu- Bello l'lll'gll
Joal de Hollancla- .._... Paiva - a.- Csmalll 
- Ney Suasa--.._ Pinheiro -Joio RochL 

REQUERIMENTO N" 443, DE 1118 

Senhor Presodente, 
Nos termos dos arllgos 336, b, combinado com 

o 338, 11, do RISF, requeremos urgàncl8 para o Pro
J81o de ResOlução n• 74198 advindo da aprovaçiD do 
Olocoo ·s· n• 64, de 1998, que "Encammha ao Sena
do Federal o parecer DEDIP/DIARE-91110826, de 26 
de tunho de 1998, contendo rnandeetaçio do Bllnco 
CentiBI do BraSil acerca do pedodo do GCMKnO do 
E9tado da Bahta para conceder gaiBntiBS e ~
garantias, no velar de ate RS 25 800 000,00 (W118 e 
cmco molhões e ootocentos mi rBIS), às operaçilee 
de cnidoto a sere•, contratadas no Ambilo do Progra
ma de RecuperGçãO da Lavoura Cacauara lleisna, 
regulamentado pele. Conselho Monetáno N._l, • 

Sala das Sessões. 30 de JUnho da 1988. - .... 
c1ro Pivs -~ cardinal - Jonaa Plnhslro -
JCIM Fogaça - R-., Jucli - Djarn. Beeu -
C..ldo Maldener- Pwdro Simon- Joio Aoahe-
Eduardo Suplicy - Belo Psrgs - Ney " ·- -
Joel de Hollanda- Gsraon Csmsla- ................ 
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O SR PRESIDENTE (AntoniO Ca~os Magalhães) 
- C:sses requen"T1E!ntos serão votados apos a Ordem do 
D•a conforme precertua o Reg1mento lntemo 

Sobre a mesa, reque"mento que sera lido pelo 
1 '!" Secretano em exercJCIO, Sra Senadora Emll1a 
Fernandes 

E lido o segwnte 

REQUERIMENTO N• 444, DE 1998 

Senhor Presidente. 
Reque~ro, nos termos dos amgos 71 e 74 da 

Const•lwção Federal combinados com o disposto no 
art1go 3°, paragrafo úmco da Resolução n• 46193 do 
Reg•mento Interno do Senado Federal, seja realiza
da pelo Tnbunal de Contas da Umão uma 1nspeção 
segu•da de tomada de contas espec1BI1unto ao Ban
co Nac1onal de Desenvolvimento sobre a avaliação 
econõm•co-f•nance~ra da Telebras realizada pelo 
consorcio fonnado pelas em10resas Arthur D Lrttle, 
Coppers&Lybrand e Delortte&Touche Corporate F•
nance com v1stas ao acompanhamento de cada fase 
do processo esclarecendo, dentre outros, os seguin
tes pontos 

1) Os crl\enos utilizados com base no novo mo
delo operac•onal e nos novos pnnc1p1os fundamen
tais das telecomumcações bras1le1ras 

2) A metodologia utilizada para avaliar o poten
Cial do mercado brasileiro (pro)eção de crescimento 
dos tenrnna•s f1xos e move1s, mudança no perf1l dos 
usuanos, pro1eção de trafego. oroJeção das tantas 
etc ) os efe1tos da compet1çào que se pretende •n
troouzlr no setor. as part1cula"dades de cada nova 
Tele. os efe1tos da regulamenlação. os •nvest•men
tos oongatonos que deverão ser realizados nos pro
x•mos 1 o anos etc 

3) Cntenos ut1hzados na composiÇão do preço 
mm1mo de cada empresa em•llndo parecer sobre 
cada um dos parâmetros adotados para a telefoma 
lixa. para a telefoma movei, para a telefoma movei 
celular e a telefoma de longa d•stãnc1a ta1s como. 
custo da concessão, limrtação do uso da tecnolog1a 
WLL, redução das tantas. d&Spesas de comercializa
ção. perda de market share. plano de metas etc , bem 
como sobre o valor total est•mado para a Telebras 

Durante o depormento. na semana passada. na 
Com1ssão de C1ênc1a e Tecnolog•a da Cãmara dos 
Deputados, do M1mstro LUIZ Carlos Mendonça de 
Barros. quando Interpelado acerca da cnação de 
uma comrssão composta de três empresas sendo 
uma 1nd1cada pelo Governo. outra IndiCada pelos 
Part1dos de OposiÇão e uma terce1ra escolhida de 
comum acordo entre as partes que tenam como ob-

1et•vo reavaliar o preço estipulado para a T elebras 
pelo consorc1o Arthur D L•ttle, Coppers&Lybrand e 
Delo•tte& Touche Corporate France Sua Excelência 
respondeu que a Const1tu1ção prevê mecan•smos 
•nstrtuc1ona1s para realizar esse t1po de avenguação, 
crtando então o Tribunal de Contas, o qual podena 
ser ac•onado pelo Congresso Nac1onal. 

Sendo ass1m. face as enonnes d•screpãnc1as 
entre as avaliações apresentadas para a pnvallza
ção da Estatal pelo ex-M1n1stro Serg10 Moita e pelas 
empresas que aud•taram esse valor recentemente e 
levando em cons1deração a propna sugestão do M•
nrstro das Comun•cações, Lwz Carlos MendOnça de 
Barros de usar os mecan1smos •nstltuc10na1s para fa
zer a dev1da avenguação. a aprovação deste reque
nmento prop1c1ara o cumpnmento das atnbwções 
const1tu1ções do Senado Federal para que o rnteres
se públiCo possa ser resguardado 

Sala das Comissões, 30 de 1unhl0 de 1998 -
Senador Eduardo Suplicy 

O SR. PRESIDENTE (Anton10 Carlos Magalhães) 
- Conforme acentue• ao Senador Eduardo SupiiCy, esse 
requenmento sera votado oportunamente. 

Sobre a 'mesa, requenmento que será hdo pelo 
1° Secretáno em exercic1o. Sra Senadora Em111a 
Fernandes 

E lido o segu1nte 

REQUERIMENTO N• 445, DE 1998 

Senhor Pres1dente, 
Nos 1ennos do n• 12. do 1nc•so 11, do art 255 do 

Reg1mento Interno, requeremos que o Profeto de Le• 
do Senado n• 20. de 1996 Complementar que diS
põe sobre a part•c•pação da população e de suas en
tidades no processo orçamentano partoc1patrvo, seja 
também encamrnhado ao exame da Comrssão de 
ConstitUIÇão. Just•ça e C1dadama 

Sala das Sessões, 30 de junhiO de 1998 - Élc10 
Alvares - Francelina Pereira - Gerson Camata. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Ca~ Magalhães) 
- O requenmerrto lido será 1nciU1dO em Ordem do 018 
oportunamente. nos tennos do Reg1merrto Interno 

Sobre a mesa, requenmento que sera lido pelo 
Pnme"o Secretano em exerc1C1o, Sra Senadora 
Em11ia Fernandes 

E lido o segurnte 

REQUERIMENTO N"446, DE 1998 

Senhor Presidente, 
RequeirO, nos tennos dos art1gos 449, 1nc•so X 

e 50, da Const1tu1ção Federal, combinados com o ar-
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t•go 216 do Reg•mento Interno do Senado Federal. 
seJé:am prestadas pelo M1n1stro do PlaneJamento as 
segu1ntes Informações 

1 1 Qual o valor total de emprest•mos realiza
dos pelo BNDES nos anos de 1995. 1996. 1997 e 
1 998 I ale 30 de JUnho) por tamanho da empresa? 

1 2 Qual o mve• de ~nad•mplênc•a no período 
espec•hcado no •tem antenor. por tamanho de em
presa? 

21 Qual o valor total de emprest1mos realizados 
pelo BNDES. no penoao de 1• de outubro de 1997 a 
30 de )Unho de 1998, por me10 dos programas de 1•
nanc•amento por Estado da Un1ão~ 

31 Qual o valor total de emprest1mos real1zados 
pelo BNDES. no penodo de 1° de outubro de 1997 a 
30 de JUnho de 1998. por setor de atiVIdades, especi
ficando os desembolsos realizados pelo BNDES 
(operaçoes d~retas e 1no•retas) e pelas suas slbl•
d•anas? 

4 J De que forma o BNDES part1c1para do leilão 
de pnvat•zação do S1stema Telebras e qual o mon
tante de recursos que sera disponibilizado? 

5) Qua•s as razões que levaram a redução do 
Patnmõn1o Total e do Patnmõmo L1qU1do do BNOES 
no ano de 1996? Qual o valor do Lucro Liquido, Pa
tnmõmo Total e Patnmõmo Uqu1do no ano de 1997 e 
aua1s os pnnc1pa1s fatores que afetaram esses resul
tados? 

Justificação 

Este requerimento tem por obJel•vo comple
mentar as Informações obtidas no ano passado, por 
me•o dos Requenmemos n• 1 087. de m•nha au110na, 
e n• 890, do Senador Jose Eduardo Outra, que se 
refenam ao período que se encerrava no mês de se
tembno Com essa 1n1C18bva. pretendemos cumpnr 
as determinações constduc•ona•s desta Casa do 
Congresso Nac1onal. 

Sala das Sessões 30 de Junho de 1998 - Se
nador Eduardo Suplicy. 

(A Mesa para dec1são ) 

O SR. PRESIDENTE (Antoruo Carlos Magalhães) 
- O requenmento l1do será despachado à Mesa para 
dec1são nos termos do Reg1mento lmemo. 

Sobre a mesa, requenmemos de urgênc1a que 
serão lidos pela 1 • Secretina em exercíCIO, s,a Se
nadora Emll1a Fernandes. 

São lidos os segUintes 

REQUERIMENTO N• 447, DE 1998 

Senhor Presidente 
Nos termos dos art1gos 336. b, comb•nado com 

o 338 11. do RISF. requeremos urgenc1a. para o Pro
Jeto de Resolução n• 75198 adv.ndo da aprovacão do 
Ofic1o •s• n• 52, de 1998 que "Encam1nha ao Sena
do Federal sollcdação do Governo do Estado de 
Mato Gnosso do Sul a respedo do Comrato de Con
fiSsão. Assunção. Consolidação e Ref•nanc1amento 
de D•v•das, celebrados com a Umão em 3G-3-98, no 
âmbdo do Programa de Apo1o a Reestruturação e ao 
AJUste F1scal dos Estados. no valor de 
RS903 660.059,21 (novecentos e três milhões, se•s
cemos e sessenta mil, c1nquema e nove rea•s e VInte 
e um centavos)" 

Sala das Seasões, 30 de Junho de 1998 - Pe
dro Plva - DJalma a_..- Pedro Simon- Joal de 
Hollanda - Ney Suassuna - Francelina Pereira -
Geraon Carnata - Zanete Cardinal - L~dio Coalho 
- Bailo Parga - Eduardo Suplicy - Joaé Fogaça
Romero Juci - Carla. Bezerra_ 

REQUERIMENTO N" 448, DE 11188 

Senhor Presidente, 
Nos termos do arbgo 336, b, combinado com o 

artigo 338, 11, o do RISF, requeremos urgêiiCia para 
o PI'OfeiO de Resolução n" 76198, advindo da aprova
ção do OfíCIO •s• n• 58. de 1998. que "Encaminha ao 
Senado Federal o parecer Oedlp/Doare-9111596, de 
1 8 de JUnho de 1998, contendo a manrtestação do 
Banco Cemral do Bras11 acerca do comrato de con
fissão. assunção, consohdação e refmanc~amemo de 
diVIdas. celebrado entre a Umão e o Estado de San
la Catanna (SC), no ãmbdo do Programa de Apo10 à 
Reestruturação e ao AJuste FISCal dos Estados, no 
valor de R$1.552 400.375,83 (um bilhão, quinhentos 
e cinqilema e dois milhões, quat•oc:e• dOS mil, trezentos 
e setenta e anca reaiS e Oitenta e três centavos)". 

Sala das Sessões, 30 de JUnho de 1998. - Pe
dro Plva - DJalma S...- Bello Parga - A_,.. 
Jucli - Zanellt Cardinal - C:UIIdo Malclaner - Ger
IIOn Camata - Joal ela Hollanda - Ed•rdo Suplt
cy - JoH Fogaça- Joio Rocha - Carloe S..nra 
- Ney Suauuna- Paclro Simon-

REQUEAIIIENTO N" 4411, DE 1188 

Senhor Presidente, 
Nos termos dos arts. 336, b, combinado com 

338, 11. o do RISF, requeremos urgênCia para o Pro
JIIIo de Resolução n• 77198 advindo da aprovaçAo do 
OficiO •s• n• SS. de 1998, que "Encarmna ao Senado 
Federal o pa.-r Dadlp/D•re-9810591, de 16 da Ju-
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nho de 1998 contendo manrtstação do Banco Cen
tral do Brasil a respeito do contrato de confissão, as
sunção. consolidação e ref~nanc•amento de d1v1das. 
celebrado entre a Uruão e o Estado do Parana (PR), 
em 21 de man;o de 1998, no Ãmb11o do Programa de 
Al>o•o a Reestruturação e ao AJuste F1scal dos Esta
dos. no valor de R$519 944 406,98 (Quinhentos e de
zanove milhões, noceventos e quarenta e quatro m1l, 
quatrocentos e se1s rea1s e noventa e ode centavos)" 

Sala das Sessões, 30 de JUnho de 1998. - Pe
dro Piva - Francelina Pereira - Joel de Hollanda 
- Carlos Bezerra - Lúdlo Coelho - Zllnete Cardi
nal - José Fogaça - Romero Jucá - D)alma Bes
sa - Pedro Simon - Ney Suassuna - João Rocha 
- Bello Parga - Eduardo Suplicy. 

REQUERIMENTO N° 450, DE 1998 

Senhor Pres1dente, 
Nos termos dos arts 336, b, comb•nado com 

338, 11. o do RISF, requeremos urgêncl8, para o Pro
Jeto de Resolução n• 78198 advindo da aprovação do 
Ohc1o ·s· n• 56, de 1998. que "Encam1nha ao Sena
do Federal o parecer Ded•p/Diare-981597. de 1 8 de 
JUnho de 1998, contendo manifestação do Banco 
Central do Bras11 relatiVa ao pedido do governo do 
estado do Parana (PR), para real1zar operação de 
cred1to JUnto a Ca1xa Econõm•ca Federal. no valor de 
R$43 288.415,77 (Quarenta e três milhões, duzentos 
e 01tenta e 0110 m1l, quatrocentos e qu1nze rea1s e se
tenta e sete centavos). a preço de 8 de JUnho de 
1998 CUJOS recursos serão destinados a Implanta
ção de obras de Infra-estrutura". 

Sala das Sessões, 30 de JUnho de 1998. - Pe
dro P1va - Francelina Pereira - Carlos Bezerra -
Joel de Hollanda - Zllnete Cardinal - Lúdio Coe
lho -José Fogaça - Bello Parga - Pedro Simon -
Romero Jucá - Ney Suassuna - João Rocha -
Eduardo Supficy- Djalma Bessa. 

REQUERIMENTO N• 451, DE 1998 

Senhor Pres1dente, 
Nos termos dos art1gos 336. b, combinado com 

338. 11, o do RISF, requeremos urgência, para o Pro
Jeto de Resolução n• 79/98 advindo da aprovação do 
Ohc1o ·s· n• 57, de 1998, que "Encam1nha ao Sena
do Federal o parecer Ded•p/Diare-98/599. de 18 de 
Junho de 1998, contendo a manifestação do Banco 
Central do Bras1l do Brasil retat1va ao pedido do go
verno do Estado do Paraná (PR), para realizar ope
ração de credtto tunto a Ca1xa Econõm1ca Federal, 
no valor de R$34 703.918,50 (Tnnta e quatro milhões. 
setecentos e três mil, novecentos e dezodo reats e 
cinquenta centavos). a preço de 8 de Junho de 1998. 

CUJOS recursos serão destmados a •mplantação de 
un1dades habnac•ona•s· 

Sala das Sessões. 1 O de JUnho de 1998 - Pe
dro Piva - Francelina Pereira - Carlos Bezerra -
Joel de Hollanda - Zllnete Cardinal - Romero 
Jucã - Jose Fogaça - Ludio Coelho - Ney Suas
suna - João Rocha - Eduardo Suplicy - DJalma 
Bessa - Bello Parga - Pedro Stmon. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Cartos Magalhães) 
- Esses requenmentos serão votados apos a Oldem do 
DIB, conforme precedua o Reg•menlo Interno 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Cartos Magalhães) 
- Esgotado o tempo des11nado ao Exped1ente. 

Passa-se a 

Item 1. 

ORDEM DO DIA 

PROPOSTA DE EMENDA 
A CONSTITUIÇÃO 

N9 6, DE 1998 
(Tramitando em conJunto com a 

Proposta de Emenda a ConsbtUição 
n°11, de 1998) 

Ou1nto e ult1mo d1a de discussão. em 
prime~ro turno, da Proposta de Emenda à 
Const1tu1ção n• 6, de 1998, tendo como pn
me•ro s•gnatano o Senador Jose Roberto Ar
ruda que 1nclu1 no Ato das DisposiÇÕes 
Const1tucronaas Trans1tonas art1go que regu
lariza a s•tuação func1onal de serv1dores de 
empresas publicas federa1s que há ma1s de 
dez anos prestam serv•ços a adm1n1stração 
d1reta. e da outras providências. tendo 

Parecer sob n• 318. de 1998, da Co
missão de Const1tu•ção Just1ça e C1dadan1a, 
Relator Senador Romeu Tuma, favoravel. 
nos termos da Emenda n• 1-CCJ (substitUti
vo) que apresenta. e pela preJUdiCiahdade da 
Proposta de Emenda a ConstitUição n• 11, 
de 1998 

A Pres1dênc1a esclarece ao Plenano, nos ter
mos do Reg•mento Interno, art 358, que transcorre 
hOJe o qu1nto e ul11mo d•a de discussão da matena, 
podendo ser oferecidas emenoas ass•nadas por um 
terço do Senado 

Em d1scussào a proposta e o substitUtiVO 
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB- DF) 

-Para discutir, Sr Presidente 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Cartos Magalhães) 

- Para d1scut~r, concedo a palavra ao Senador José 
Roberto Arruda 
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O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB- DF 
Para doscutor Sem 18Yisão do orador.) - Sr. Preso
dente, Srs. Senadores, eu deiXI!o para o quonto e uHo
mo doa de diSCUssão dessa emenda constrtuclonal 
para lazer aquo em Plenáno um suconto relato das ra
zões que nos levaram, pnmeoramente a mom, dapoos 
ao Senador Geraldo Melo. a lazer esta proposiÇão a 
esta Casa. 

O Estado brasileoro e o Governo Federal, em 
partiCular, conviVem com dostorções. algumas das 
quaos murto graves no seu aparelho, na sua estrutu
ra. Essa que pretendemos corng1r, Sr. Presidente, 
Sr's e Srs Senadores, é uma das que podem ma1s 
afetar negatovamente algumas aress do Governo Fe
deral, entre elas, e com destaque, a Recerta Fecderal 

!numeras seMdores, com espeCialidade pnr.co
palmente na área de onfonnátoca, foram contratados 
ao longo dos anos, e todos eles há maos de 10 anos. 
por 1nterméd10 do Serpro. E. nessa empresa, no Ser
pro, sequer trabalharam um só dl8 Contratados pelo 
Serpro, foram omedl8tarnente colocados à dosposiÇão 
do Momsténo da Fazenda e da Recerta Federal. 

O Pais passava naquele momento pelo pnmeo
ro surto de modemiZBção na area de ontonnátiCB na 
Recerta Federal, e, é claro que. no deseJo de moc:t
emozar. o Estado brasoleoro houve por bem contratar 
pessoas com formação técnoca nessa area Essas 
pessoas foram contratadas, reprto, pelo Serpro. colo
cadas à dosposlção da Recerta Federal e dos demaos 
órgãos do Monlsléno da Fazenda e, ao longo desses 
maiS de dez anos, são eles os responsáveiS por tudo 
o que a Recerta Federal vem fazendo, e vem lazen
do bem na área do Imposto de Renda O Brasil h0f8 
tem uma maquona arrecadadora com efiCiêriCIB com
parável a dos países maiS desenvolvidos do mundo. 
O Brasol tem hof8 um nível de efiCiêncoa e uma mar
gem de erro comparáveos também a dos pafses do 
Pnmeoro Mundo. MaiS do que ISSO, o Brasol, no ano 
passado. foo o pais que teve o ma10r número t1e de
clarações de renda fartas por rne10 de dosquerte. o 
que é algo absolutamente novo e até onesperado em 
um paos corno o nosso 

l"udo ISSo se deveu. Sr Presidente. ao trabalho 
que esses técniCOS fizeram na Recerta Federal e em 
alguns órgãos penféncos. 

Tendo trabalhado IOda a sua carreora na Admo
niStração Doreta, eles, no entanto, convntem com 
urna dostoiÇáo Sio mnda tidos como funcoonános do 
Serpro Ora, essa dostorção poc:fena ter sodo comglda 
ao longo do tempo se os seus contratos, oniCIBimente 
todos como proviS6nos. tiVeSsem sodo substHuídos 
por concursos públicos, em que eles pnipnos pode-

nam ler se candodatado e a sotuação permanente se
na. portanto. doferente 

Dessa anomalia. Sr Presodente. ena-se uma 
srtuação onquestoonavel Jundocamente 1a decorreu 
tempo sufocoente para que esses servidores pudes
sem fazer prevalecer. a base da legoslação vogente. 
os seus doreotos de estatutanos. que o são na práto
ca O que se dese1a com essa emenda constotucoo
nal e reconhecer o que de fato JS exoste eles são 
servodores que não trabalharam um doa sequer oo 
Serpro. na verdade, dedocaram toda ss suas VIdas 
protossoonaos a formar o arcabouço de onlormátx:a 
que a Receota Federal tem e, sem eles, a Recerta 
Federal não funcoona. 

Claro esta que esta solução que propo:noe não 
e a Ideal O que advogamos como regra corrente é 
que o ongresso no servoço público se dê por me10 de 
concurso publico Mas submetê-los agora, mal8 de 
dez anos depoos de terem trabalhado e de terem 
dado sua <.oedocação e suas ontellgêncoas a R-.ta 
Federal. a um concurso. em ogualdade de condiÇÕeS 
com aqueles que nunca foram la, lambem seM pra
tocar uma on)ustoça. 

O que se dese1a com esse prOJetO de emerlda 
constotucoonal. portanto, e reconhecer de donlllo o 
que J8 são de fato servodores da Admonostração Pu
bloca Federal e tomar osso como exemplo, para que a 
Admonostração Pública Federal não rnaos onconra nes
se topo de equovoco. que acaba gerando urna solu
ção, que não é a odeal. que nós, ate como proposllo
res dela. reconhecemos não ser a odeal, mas é urna 
solução que cornge uma grave on1ustoça e. mal8 do 
que osso. reconhece de fato uma sotuação que, à luz 
do Doreoto TrabalhiSta. seroa reconhecoda na esfera 
JUdiCoal 

Não creoo. Sr Presodente, embora esse II8JB o 
JUlgamento da Mesa. que tenhamos ho~& quorum 
para a votação desta proposta de emenda conablu
coonal. mss. de qualquer maneora. como e o último dl8 
de doscussáo. como autor dessa emenda consbluclo
nal, e do meu dever esclarecer o que me rnoiiVou a 
propô-la. Não desep que ISSO se,a confundido com um 
"trem da alegna·. em que pessoas sem qualificação e 
sem concurso ongressanam pela J8f1E!Ia no serw;o pú
bbco Na verdade. lodos esses seMdores já eslio há 
maos de dez anos no seMÇO publoco. aonda que se 18-
nha que reconhecer que o seu ongresso tenha se dado 
fora dss regras que prega a Consbfuoção de 1988. 

Mudo obngado, Sr. Presodente 
O SR. PRESIDENre (AntoniO Carlos Megé las) 

- Conbnua em doscussão. 
Concedo a palavra ao Senador Jefferson Pêras. 
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O SR. JEFFERSON PERES (PSDB - AM. 
-=ara d1scut1r. Sem rev1são do orador ) - Sr PreSI· 
dente. Sr"s e Srs Senadores, começo a me preocu
par com a facilidade com que este Senado está 
aprovando matenas que. a meu ver, ferem a Constl
twção Federal Isso tem Sido fe•to com o beneplacrto 
da Com1ssão de Constrtwção, Just1ça e C1dadama -
no caso específiCO, eu propno cochile• quando vote1 
a favor. mas a maténa me parece claramente m
const1tuc1onal 

Hoje mesmo a Com1ssão de Constrtwção. Jus
t:ça e C1dadama aprovou um projeto semelhante, de 
constrtuc•onalidade duv1dosa. Este projeto tem, em 
•eu caput. uma norma duvidosa também e, no seu § 
;•, outra - esta, a meu ver, flagrantemente 1nconst•
tuc1onal 

Sr Pres1dente. a ConstitUIÇãO estabeleceu 
como regra para mgresso no serv•ço publico e 
para a aqu1s1ção da estabilidade o Sistema do me
••to atendo med1ante concurso pubhco de títulos e 
provas Essa e uma norma permanente da Cons
t•twção Federal Excepc1onaliss•mamente, os 
Const•tu1ntes estabeleceram. nas D1spos1ções 
Const1tuc1ona•s Trans1tónas, que os servidores 
que. a data da promulgação da ConstitUIÇão, con
tassem c1nco anos de serv1ço publrco estanam 
exclu•dos da ex1gênc•a do concurso pubhco Estes 
e ma1s nrnguém 

Essa lo• uma determ•nação daqueles que t•
nham o poder constitUinte ong1nar~o. Senador Ar
ruda Pretende-se, agora. que nos. que temos o 
~oder der1vado, VIOlemos essa regra permanente 
com nova d1spos•ção trans•tona, o que é rnconce
b•vel data venia dos Ilustres autores dos pro1etos 
e dos que d•scordem de m1m Porque, a ser aceito 
1sso Senador Jose Roberto Arruda, a cada mo
mento, a cada ano, nos podenamos votar uma 
nova d1spos•ção trans1tóna para v1olar essa norma, 
que e uma norma permanente da ConstitUIÇão. 
que veda o Ingresso sem concurso publiCO. ou seje. 
essa norma permanente v•raraa uma nonna absoluta
mente .nocua Para que. então, uma nonna perma
nente que estabelece uma regra que e um pnnc1p10 
bas1co da Adm1mstração Púbhca hoje· mnguem ad
qu~re estab1hdade sem ter passado pelo concurso 
publico 

Se estabelecermos que agora pode, amanhã 
pode. depo1s de amanhã. outra regra, pode também. 
então o correto sena, Senador José Roberto Arruda, 
revogarmos a norma permanente. 

O Sr. José Roberto Arruda (PSDB - DF) -
Penmte-me V Ex" um aparte? 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) -
Concedo o aparte a V Ex' 

O Sr José Roberto Anrucla (PSDB - DF) -
Apenas para fazer uma observação que eventual
mente mude a sua anal•se, Sr Senador A disposi
ção permanente da Constrtu1ção e no sent1do de 
que, a partir da promulgação da ConstitUição de 
1988, não se lenha nenhum 1ngresso sem concurso 
público Daí por que o art t• de1xa claro os dez 
anos. a contar da promulgação da Constrtwção de 
88. A disposiÇão transrtona age sobre aqueles que, 
em função desse prazo, Já eram contratados por em
presas públiCaS, prestando seMÇOS na Adm•n•stra
ção D1reta, na data da promulgação da Const•tu1ção 
Poderíamos até diSCUtir - e V Ex• lena uma •mpor
tarote contnbu•ção a dar - se essa reclação é a Ideal 
ou se o que eu d1sse agora devena estar explicitado. 
Mas parece-me que o texto da proposta deiXa claro 
que, a partll da ConstituiçãO de 88, não se pode In
gressar no Serv1ço PúbliCo a não ser por concurso. 
Entretanto, houve servidores que, na data da pro
mulgação da Const•tu1ção. 1a hav1am Ingressado. 
a1nda que por uma anomaiJa, por um diSpositiVO con
denável. Na verdade. o Estado modertllzou sua ma· 
qu1na públiCa com o uso do Serpro. Isso aconteceu 
erroneamente, mas aconteceu. A grande realidade e 
que esses serv•dores contratados pelo Serpro pres
tam, ha ma1s de dez anos - portanto, antes da pro
mulgação da Constrturção de 88 -, um serv•ço es· 
senc1al ao func•onamento da Rece1ta Regulanzar a 
srtuação de uma D1spos1ção TransrtorJS não tere, na 
m1nha op1n1ão, o d1sposlt1vo constltuc•onal. porque 
ele deve v1gorar a part11 da promulgação da Const•
luiÇão de 88 Mas concordo com V. Ex" que o Ideal e 
que não INessemos que lançar mão desses dlspos•
IIVOS para comg11 enos. Ocorre que os enos ex1st1· 
ram na ongem e não foram comgldos no processo 
O Governo Federal podena, por exemplo, na promul· 
gação da Constrtwção de 88, ter realizado concurso 
público para subst•tu1-los e não o fez, e essa exce
ção se prolongou por um período ma•or que dez 
anos ObvJamente, não havendo uma D1spos1ção 
Trans1tona para a questão. não deseJO que a matena 
va a JUlgamento nos T11buna1s do Trabalho, ate por
que ISSO gerana uma 1nehc•êncJa na maqu1na pubhca 
num setor que e fundamental para a arrecadação do 
Estado Portanto, meu caro Senador Jefferson Pe
res, essa é a mot•vação que nos levou, a m1m e, de
pois, ao Senador Geraldo Melo, a propor essa solu
ção, com os CUidados que a discussão enseJa 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AM) -
VeJa bem, Senador Arruda. a ConstituiÇão abnu ex· 
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ceção e excepc1onou apenas aqueles que, a data, Já 
tinham c•nco anos de empresa Se agora apiDIIIIr
mos uma DisposiÇão Transrtona que benel•c•e aque
les que a data da promulgação t1nham quatro, trãs, 
do1s ou um ano apenas, evidentemente estaremos 
VIolando uma norma permanente 

O Sr. José Roberto Arruela (PSDB- DF)
São pontos dderentes, Senador Jefferson Péres. 
Cu1Co anos e para aqueles contratados nas empre
sas publiCas, porque até o 1ngresso na empresa pú
blica se lez, a partir de 88, com a obngatonedade do 
concurso O caso não é esse O caso é para aque
les Que, contratados por empresas púbiCas, lá, na 
verdade. nunca trabalharam, foram cedidos a Admo
mstrac;ão D1reta desde o pnrne1ro d1a de contrato. 
Essa e urna Slluaçio diferente, anõmala, de ongem lrl
com!la e não preYISia nas D1sposoções Transrtónas 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB - AMI -
Estes 1ama1s podenam adqu1nr estabilidade por uma 
emenda a ConsllluiÇão nas D•spos•ções Transd6nas. 
A meu ver, não temos esse poder Isso e uma VIola· 
ção a ConstrtuiÇâo. Independentemente do nosao 
companhe1nsmo e am1zade, vou ter que votar con
tra. Senador Arruda. 

Era o que t1nha a diZer, Sr Presidente 
Murto obngado. 
O SR. GERALDO MELO (PSDB - RN) - Sr. 

Presidente, peço a palavra para d•scubr 
O SR. PRESIDENTE (Anlcno Carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra ao Senador Geraldo Melo. 
O SR. GERALDO MELO (PSDB - RN. Para 

d1scut~r Sem n>llisão do orador ) - Sr. PI'8Sidante, 
Sr"s e Srs Senadores, apenas para complementar 
os argumentos api8Sentados pelo Senador José Ro
belto Arruda na discussio da maténa e pedir a aten
ção da Casa para um aspecto que, se observado 
atentamente, evitará que o Senado Federal piBique 
uma ln)USIIÇa. 

Na realidade, a propos1ção que está sendo d•s
cullda não pretende herdar, como d•sse o Senador 
Jefferson Péres, atnbUlções do eunstdu1nte onglllal. 
De fato ela respeita e regra constliUCional eJIIIhclla
mente. Se nos atM!nnos ao parecer do RelaiOr e ao 
substrtut•vo que S Ex" propõe, que, na verdade, 
consagra a estrutura da proposta onQ~r~al do Sena
dor Jose Roberto Arruda, os benehclános do que se 
esta propondo tém que pelo menos satiSfazer alguns 
atnbutos, um dos qua1s de 1a terem adqu1ndo a esta
bilidade quando a Constrturção for promulgada - a 
Consblu•ção, ela própna. 

O que se diZ e: "Os seMdores públiCOs CIVIS da 
Adrrnmstração Drreta autárqUica, fundaCional da 

Un1ão aetentores, em 5 de outubro oe 1988 da es
tabllldaoe concedida pelo art. 19 l ,' Essa e a pn
me•ra condiÇão Eles prec•sam ter a sua estabilidade 
outorgaaa pela Constrturção de 88 na data da pro
mulgação aa ConstitUição Segundo prec1sam ter 
pelo menos c1nco anos de cessão a outros orgãos 
da Un•ão. o que Slflnrllca que tém a prestação de um 
servrço cont1nuado a órgãos da Umão durante crnco 
anos Não que eu esteta querendo que se supra a 
ex~génc•a legal, mas do ponto de v1sta do •nteresse 
da Adm1n1Siração Publica, eles estão estave1s por
que a ConstitUIÇão Ja lhes deu estabilidade, e con
cursados e reconcursados porque mantidos ao longo 
de c1nco anos na prestação do seNIÇO nos orgãos 
onde se encontram 

Considerando que eles 1a daver1am ter c1nco 
anos em 1988 e que estamos em 1998, eu gostana 
que o Senado obseNasse que os benehc1ánoa do 
que aqu1 se prop(je são seN!dores ou empregados 
que tém pelo menos 15 anos de seNIÇO N1nguem 
está propondo que sa dé eStabilidade a quem não 
tem, mas se esta regulamentando apenas a srtuação 
de uma população bastante pequena ae seMdores, 
que, na real1dade, Jll tém ma1s de 15 anos de seNI· 
ços, todos eles Esta-se destinando a essa pequena 
população de seMdores uma norma que regulamen
ta a snuação de ambrgüKlade em que se encontram. 
Na verdade. eles são allngldos pelo lato de que o 
Estado brasileiro não se lembrou de resolver um pro
blema que não fo• cnado pelos serv•dores, eles não 
podem agora ser pun•dos por 1sso 

O que se esta propondo e uma solução para 
uma s1tuação que, de fato, lo• cnada pelo propno Es
tado bras•le•ro. mas que deve ser resolvida no con
texto 1uríd•co e dentro das llmllações tUrídiCIIS da 
ConstdUlção em v1gor. Assm como o Senador Jef
ferson Péres, eu também me rebelana se fosse uma 
outorga postenor à condiÇão da estabilidade que 
eles, na verdade, adqUlnram ha 1 O anos, quando a 
Constrturção fo1 promulgada. 

Portanto, eu gostana de apelar para a Casa no 
senlldo de que compreendesse. como certamente 
compreende, nrtldamente, que o proposrto é apenas 
o de resolver, dentro da norma constrtuc•onal, uma 
Situação que o Estado braSJie•ro cnou e pela qual os 
S&Nidonss não podem ser pun1dos. 

Muno obngado, Sr. Pnss1dente 
O SR. JOEL DE HOu.ANDA (PFL - PE) -Sr. 

Presidente, peço a palavra para drscutlr 
O SR. PRESIDENTE (Armmo Carlos Magalhiel) 

- Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de Hol
landa. 
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O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE Para 
diSCutir Sem reVIsão do orador) - Sr Pres1dente, 
Sr"s e Srs Senadores, quero também JUntar a mi
nha pos1ção as 1a aqw mandestadas pelo L1der Se· 
nadar Jose Roberto Arruda e pelo nobre Senador 
'3eraldo Melo 

Não se trata de conceder benesse ou fac1llda· 
de para qualquer categona de serv~dores. estamos. 
s1m. tentando comg~r uma grave distorção. ha mwto 
constatada, que esta trazendo problemas sénos 
para a adm1mstração púbhca e prec1sa, de uma 
vez por todas, ser sanada. Trata-se, Sr Presoden· 
te, de serv1dores públicos. de empregados de em
presas publicas que estão prestando servoços - e 
bons serv1ços - a adm1mstração doreta do País. 
cumpnndo horano, funções, obr~gações. enf1m, 
contnbumdo. como no caso daqueles que estão lo
tados no Momsténo da Fazenda, para aumentar a 
arrecadação do nosso País, e que não têm seus 
doreotos reconhecidOS pela adm1mstração ,_,úbhca 
São empregados, são func1onár~os pubhcos de 
lato, faltando apenas reconhecer-lhes o d1re1to a 
esses benef1C10s 

Sr Presodente, temos uma Situação de d1stor· 
ção. poos centenas de empregados das empresas 
publicas que estão à diSpOsiÇão da adm1n1stração di· 
reta, não como forma de fug~r de suas obngações 
nos orgãos de aogem, mas numa contnbUição a ad· 
momstração d1reta, com ef1c1ênc1a. competência e de· 
d1cação, ass1nam aros na área tnbutana, sobretudo· 
na aplicação de multas em nome da Rece1ta Federal 
e, portanto do Poder ExecutiVO Como, então, não 
são servidores publ100s? Se não o fossem não po· 
der1am assrnar esses documentos 

Portanto, Sr Presodente. essa e uma das mw· 
tas d1storções que ex1stem na adm1n1stração publica, 
envolvendo serv1dores públiCOs, e que, por me10 
dessa emenda, teremos a oportumdade de sanar 
Por 1sso, quero JUntar os meus argumentos aos do 
nobre L1der Jose Roberto Arruda e aos do Senador 
do meu Estado VIZinho. Geraldo Melo, Voce-Pres1· 
dente desta Casa, dizendo que temos a oportunlda· 
de de fazer JUStiÇa a uma categona abnegada. dedi
cada. que há anos vem esperando pela correção 
dessa onJUSioça Com essa emenda, esse d1re1to lhes 
sera reconhecodo e eles contonuarão conlnbuondo, 
cada vez 1'11815, como JB o vêm fazendo, para a pres· 
ração de bons serviÇOs públocos a admomstração pú
blica federal 

Assom, apelo aos meus companheoros de Parto
do e a todos os que mtegram esta Casa para que 
apo1em essa emenda, que vem fazer JUStoça a um 

conJunto mu1to omportante de seMdores publicas es· 
palhados por toda a adm1n1stração d1reta do País 

Mwto obngado 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Callos Magalhães! 

- Cont1nua em doscussão (Pausa ) 
Não havendo maos quem peça a palavra, en· 

cerro a d1scussão. em pnme1ro tumo 
A votação será fe1ta oportunamente 
O SR. PRESIDENTE (Anloi"IIO Callos Magalhães) 

-O rtem 2 da pauta tramrta em conJunto com o 1tem 1 

E o segwnte o rtem 2. 

-2-
PROPOSTA DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÃO 
N°11, DE 1998 

(T ram1tando em conjunto com a Proposta 
de Emenda à ConstrtuiÇão .,. 6. de 1998) 

Quonto e úH1mo doa de doscussão, em 
pnme1ro turno, da Proposta de Emenda a 
ConsbtUIÇão n• 11, de 1998, tendo como pn
me~ro. s1gnatano o Senador Geraldo Melo. 
que acrescenta paragrafas ao art 19 do Ato 
das Dospos1ções Constotucoona1s TranMo· 
nas. dospondo sobre a srtuação funcoonal 
dos servodores e empregados publicas fede· 
raos legalmente cedodos a orgãos e entoda· 
des da Umão 

O SR. PRESIDENTE (Anlomo Carlos Magalhães) 
-Hem3 

Votação. em rumo úmco, do Requen
mento n• 401, de 1998, do Senador Jose 
Boanco, sollcotando, nos termos reg1menta1s, 
a pre)udocoahdade do ProjetO de Le1 do Sena· 
do n• 15, de 1996. bem como dos Projetas 
de Leo do Senado n"s 17, 50 e 112. de 1996. 
1n e 197, de 1997, e do Projeto de Leo da 
Cãmara n• 1 t 4, de 1995, que com ele tramo
Iam em conJunto, e que dospõem sobre pia· 
nos de saude. em vortude da aprovação do 
ProJeto de Le1 do Senado n• 93, de 1993, 
que versa sobre a mesma materiB. 

Em votação o requenmento, em turno únoco 
As Sr"s. e os Srs Senadores que o aprovam 

quenam permanecer se~tados (Pausa ) 
Aprovado 
Os refendas proJetas vão ao ArquiVO 
Sera feota a devida comunocação à Câmara dos 

Deputados 
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; . -·E:!it:<:lfTE •AntoniO C.a~<>S Magalhães) 

"atação em turno unaco. do Requen
mento n' 409. d" 1998. do Senador Jose 
EdL.ardo Du1ra. solicitando. nos termos regi
mentais o desapensamento dos Pro)etos de 
Le• da Cãmara n•s 32, de 1992, e 41. de 
1994. dos Protelas de Le1 da Câmara n•s 17, 
Je 1993 60, de 1994. 32, de 1995, e do 
ProJeto de le1 do Senado n• 104, de 1997. 
por não versarem sobre a mesma matena 

~.., "atação o requenmento do Senador Jose 
.: '1L'C 1r Outra 

• s S,.s e os Srs Senadores que o aprovam 
:· . .,- =.., pennanecer sentados (Pausa l 

Aprovado 
:is ProJetos de le1 da Câmara n•s 32, de 1992, 

e .,, de 1994. voltam a ter tram1taçáo autõnoma e 
as matenas voltam a Com•ssão de ConstitUIÇão, Jus
nca e Cidadania 

O SR. PRESIDENTE (Antonto Callos Magalhães) 
- P'!SSII-se. agora, a apreaaçãc do Requenrneno n• 434, 
je '998 hdo antenonnente. de urgénc1a para o Pro
•eto de Le1 da Câmara n" 29. de 1998, que ahera dls
~·CS•t.Vos do Capitulo III do T1tulo VIII do C6d1go Pe
' ai nclumdo na classificação dos dehtos cons•dera-

:s •ed•ondos cnmes contra a saude publ1ca. e da 
,..nras prov1dêncaas 

Em votação o requenmento 
A.s Sr4s e os Srs Senadores que o aprovam 

.,uer~am permanecer sentados (Pausa ) 
Aprovr..1o 
Sohc•to a autonzação do Plenano para apreciar 

•mediatamente esta matena, dada sua relevancra 
(Pausa) 

Com a aqu1escênc1a do Plenaflo, passa - se a 
dprec•ação do refendo proJeto 

O SR. PRESilENTE {AntoniO Carlos Magalhães) 
-Hem5: 

PROJETO DE LEI DA CÃ.MARA 
N° 29 DE 1998 

(Em regme de urgénc1a. nos termos 
do Requenmento n• 434, de 1998. 

ali 336. b) 

DISCussão, em turno un.co, do Prqeto 
ae Le1 da Câmara n• 29. de 1998, que altera 
d1sposrtrvos do Capitulo III do Título VIII do 
Cod19o Penal. 1ndu1ndo na classd~ de 
delitos considerados hed10r1dos cmws contra 
a saúde pubiiCB. e dá outras pltlVIdênclas 

Depenae-;,ao :1? ,-.a":cer .a Cc.massãc de 
Constatu•ção Justaca e C1dadanaa 

Sobre a mesa. parecer da C ... i"•ssão de Const•
twção Just1ça e C1dadan.a que se"' lido pelo Sr 1° 
Secreta no e., exercac1o Senador J .Jel de Hollanda 
Ele 1a se enconlra a d1spos1ção dos Srs Senadores 
sobre suas bancadas 

E hdo o segwnte 

PARECER N°427, DE 1998 

Da Com•ssão de ConstitUIÇão, Justi
ça e C1dadan1a, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n• 29. de 1998, que "Altera dlllpO
sitivos do Capitulo III do Título VIII do Có
digo Penal, incluindo na classiflcaqão 
dos delitos considerados hediondos cri
mes contra a saiJde pllbhca, e d6 outras 
providências." 

Relator Senad<lr lllcio Alcãnlara 

I - Relator10 

Vem ao exame desta Com1ssão de Consii!U•
ção. Jusuça e C1dadan.a o ProJeto de Le1 da Câmara 
n• 29. de 1998, que tem por hnalldade "Alterar diSpo
sd•vos do Cap•tulo III do T1tulo VIII do Cod1go Penal, 
•nclwndo na class1hcação dos dehtos considerados 
hedaondos cnmes contra a saude pubhca" 

O ProJeto altera os a111gos 272 a 277 do Cõd•
go Penal. amplrando os t1pos pena•s tratados nesses 
dasposatavos e aumentando as penas comanadas 

Dessa forma. o ali 272 passa a conter, alem 
de corromper. adulterar e fals1l1car. a expressão alte
rar substàncaa ou produto ahmentacao destanado a 
consumo Alem d1sso. trata a redução do valor nutn
t•vo como 1hC1to penal Estabelece. lambem, aumen
to da pena de reclusão. alualmente de do1s a sers 
anos. para quatro a odo anos SuJeitando-se, tam
bém a essas penas quem fabriCa substànc•a ahmen
tícra ou produto falsdJCado. corrompido ou adultera
do Estende o mesmo tratamento àqueles que prati
cam essas ações em relação a beb•das alcoólicas 
ou não Por outro lado. aumenta a pena de deten
ção, para a modalidade culposa. de se•s meses a 
um ano, para um a do•s anos 

Ja o ali 273 passa a tratar espe.,d,camente da 
fals•IICBçào, co"upção. aduReração e alteração de 
mediCamentos Estabelece parãmetros t1pdicando 
ações detalhadas sutellas a sanções penaiS, que 
são sobremaneira agravadas em relação a legisla
ção atuat. Esse a111go passa a dar ênfase ao aspec
to pumtrvo. aherando a pena de reclusão, para aque
les que cometerem os atos delftuosos ac1ma espec1-
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ficados, de um a trés anos, para dez a qu.nze anos 
Mod1f1ca, também. a penalidade da modalidade cul
posa, de do1s a se•s meses, para um a três anos 

Por seu turno, a alteração proposta para o 
art 274, que trata do emprego de processo pro1bido 
ou de subslànc1a não perrmt1da no fabnco de produ
to, resume-se bas1camente a extensão e qualidade 
da pena, que sa1 de detenção de um a três meses, 
para reclusão de um a c1nco anos. 

O art 275 trata da d1screpãnc1a entre o rotulo e 
o conleúdo do medicamento ou alimento Sua pnncl
pal mod1f1cação d1z resperto à pena com1nada, que 
de1xa de ser delenção, de um a três meses, para re
clusão de um a c•nco anos 

Da mesma forma, o art 276, que cuida da ex
posição dos produtos, tratados nos art1gos 274 e 275 
ao consumidor, tem a sua pena alterada de um a 
três meses de detenção, para um a c1nco anos de 
reclusão 

Finalizando, o art 277, que trata do forneci
mento de produto ou substância dest1nada a falsdl
cação de medicamento ou alimento, traz Igualmente, 
a alteração da pena de se1s meses a um ano de de
tenção, para reclusão de um a c•nco anos 

Como se vê. o texto proposto pela Càmara dos 
Deputados alinha-se basicamente em do1s aspectos 
fundamentaiS O pnme1ro amplia as hipóteses de 
ações cnm.nosas no trato de medicamentos e ali
mentos O segundo ampl1a signifiCatiVamente as pe
nas com1nadas e mod1f1ca a espec1e das penas tra
tando todas as h1poteses punltl\I&S com reclusão no 
lugar de detenção 

É o relatono 

11 -Voto do Relator 

Com relação a const1tuc•onalrdade e à JUndiCI

dade da matena em pauta, não vemos ób1ce que 
possa 1mped1r a sua l1vre tram1tação. 

No que se refere ao seu mer1to a nossa opinião 
é a de que a propos1ção sob exame só merece en
cóm,os. Com efe1to, 1nfel1zmente a quantidade de fai
Sdlcações e adulterações de alimentos e medica
mentos tem aumentado expressrvamente em nosso 
Pais SUJeitando a população bras1le1ra à ação deh
tuosa de um sem número de malfettores que aten
tam contra a saúde e a d1gmdade do ser humano. 

Outross1m, os processos medlllllle os qua1s 
são falsd1cados e aduHerados alimentos e mediCa
mentos tém se tomado rna1s complexos, com a ubh
zação, pelos dehnqüentes, multas vezes, de soflsn· 
cados me1os tecnológiCOs para empreender suas 
ações cnmrnosas 

Dessa forma. toma·se necessano alterar o Co
drgo Penal, no que drz resperto aos cnmes contra a 
saude pubhca, tanto para rnclwr novas hrpoteses de 
ações cnmrnosas. arnda não prevrstas em ler, como. 
tambem, para aumentar as penas comrnadas e tor· 
na·las mars ngorosas 

A v1sta do exposto, op1namos pela aprovação 
do ProJeto de Le1 da Câmara n° 29. de 1998, no que 
tange ao mento e quanto aos aspectos de sua coos
tltUCionahdade e Jund1c1dade 

Sala da Com1ssão, 30 de Junho de 1998 -
Bem11rdo C•bral, Presidente - Lúcio Alcântara, 
Relator - Romero Jucá - Francelina Pereira -
Leonel Paiva - Edison Lobão - Beni Veras - Jef
ferson Péres - Fran~eisco Benjamin - Ney Suassu
na - Pedro Simon - BeiJo Parga - Djalma Besssa. 

O SR. PRESIDENTE (AntonKJ Cattos Magalhães) 
-O parecer é favoravel 

A Pres1dênc1a comumca ao Plenano que pode
rão ser oterecrdas emendas ate o encerramento da 
diSCUSSão 

Em drscussão o proJeto, em turno ún.co 
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM) - Sr 

Pres1dente. peço a palavra para diSCUtir 
O SR. PRESIDENTE (AntonKl Cattos Magalhães) 

- Concedo a palavra ao Pres1dente da Com1ssão de 
Const1twção. Just1ça e C1dadama, Senador Bernardo 
Cabral 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM Para 
drscutlr Sem revrsão do orador ) - Sr Presrdente, 
Sr"s e Srs Senadores, gostana apenas de trazer 
um dado a Com1ssão de ConstitUição, Just1ça e C1 
dadama, hoJe, atendendo a soliCitação de V. Ex", 
pors o clamor publico o está a reclamar, em caráter 
urgentíssrmo, mclusrve com o parecer verbal do Se· 
nadar Luc1o Alcãnlara, aprovou a matena sem ne-
nhum ped1do de v1sta - • 

Na condiÇão de Presidente da Com1ssão de 
ConstitUIÇão, JustiÇa e C1dadama, gostana de pedir 
aos eminentes Colegas, vrsto tratar-se de um assun
to dessa 1mportãnc1a, que esta a ecoar em todo o 
Pais, que dessem o seu voto favoravel, na seqUên· 
c1a daqu1lo que V. Ex" Já hav1a fe1to como onentação 
a ComiSsão de Constituição, Just1ça e C1dadama 

Era apenas o reg1stro 
O SR. PRESIDENTE (AnlonKl Carlos Magalhães) 

- Cont1nua em discussão. 
A SRA. EMIUA FERNANDES (Bioco/PDT- RS) 

-Sr. Presidente, peço a palavra para diSCUtir. 
O SR. PRESIDENTE (AntonKl Carlos Magalhães) 

- Concedo a palavra à Senadora Em1ha Fernandes 
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A SRA. EMIUA FERNANDES (BiocoiPDT- RS 
Para doscut~r Sem IIMSão da oradora.)- Sr p....,,. 
dente. Sr"s e Srs Senadores, queremos também, 
em rapidas palavras, ressaltar a omportãncoa da me· 
dlda que o Congresso Nacoonaltoma 

A Comossão de ConstrtuiÇão, JustiÇa e Codada
nl8 do Senado aprovou a maténa e na Câmara dos 
Deputados surg11am vénas propostas destacando a 
omportãncoa de se classdocar esse topo de delrto 
como cnme hed10rldo contra a saúde púbhca ~ 111'1· 
possovel Sr Presidente, Srs Senadores, que se con· 
tonue bnncando, falsdiCBndo e lucrando a custa da 
voda e da saude das pessoas 

Os meoos de comumcação têm diVUlgado, a 
todo momento, casos de pessoas que, na sua boa 
le, empenharam lodos os seus recursos - mmgua
dos recursos, multaS vezes-. venderam patnmlm10 
e buscaram em aposentadorl8s e em pensões o do· 
nheoro para comprar remedoos, na tentatiVa de salvar 
doentes. E, para surpresa e ondognação não apenas 
daqueles farmliares, mas de todos que tomam co
nhecomento do lato, encontraram a lalsdiCIIÇilo de 
reméd10s 

Os fabncantes desses mediCamentos, que 141m 
a responsabilidade de colocar no mercado remédiOS 
COnfiéveiS, pDIS trata-se da Vida de peasoas, diDITl 
que sornplesmente não saboam, que aquele lote tal
vez IIVesse sodo fabncaldo para expenêllCIBII, para 
anéilses, e que. de repente, too roubado, sallldo da 
lábnca e sendo colocado nas lai'INICIBS. As pessoas 
passaram, então, a adquon-los e, o maos grave, a 
pensar que estavam sendo tratadas. enquanto esta· 
vem tomarldo medocamento que não tonha compo· 
nente algum capaz de monorar os seus problemas. E 
ultimamente estamos encontramos pDulas anheon
cepcoonaiS labncadas com fannha, Sr. Presidente' 
Inúmeras mulheres também estão sendo des~aspeo· 
!adas, homens e mulheres estão sendo desnsspeota· 
dos no do~arto de ter o controle da sua vida 18prodllll· 
va. Murtas mulheres foca!Bm grávidas, cntlo que 
maos de dez, e 88IAo denunciBrido a talsificaçio de 
pRulas antoconcepcionaos-o que Jé loo comprovado. 

Sr. P~asldenle, quantas pessoas, portadoras 
de omensa falta de sens1boiKiade, de deseJO de lucro 
omensunivel, certamente ennquecem, enquanto ou· 
Iras, acometidas pelo câncer ou por outras anlermo
dades, p18Cosarn desses med1C8111Bntos e os encon
tram adultarados? As denúncl8s ondocam que os re
médiOS maos adultarados foram exatamente os anto
boótocos, portanto os rnaos caros e aqueles que com· 
batarl8m as enlerrniCiades maos graves E a fam/ha 
do doente, numa úlbma tentatiVa, multas vezes em· 

prega todo o seu dmhe1ro na CO!T'Ic;-a de f"".ed1C&.'1'1en
to. com o ontuoto de salvar o ente ouerldo' 

Sr Presodente, cumpnmentamos todos os Srs 
Deputados que toveram a omcoat!Va de propor um pro· 
)elo dessa natureza - onclusove um companheiro. o 
Deputado Emo Bacco, entre outros do PDT do Roo 
Grande do Sul. No meu Estado. molhares e molhares 
de remedoos falsdocados foram comprados, onclus!Va 
pelo própno Governo, que os adquonu e dostnbuou. 
Não e, portanto, possovel que se conbnue bnncando 
com a vida das pessoas 

Por ISSO, consodero omportante o proJeto, que 
busca rnclu~r esse cnme no Códogo Penal e classdo
cá·lo como hediOndo Ou se)B, as pessoas ou em· 
presas que tenham os seus nomes envolvidos nas· 
ses cnmes devem ser duramente penalozadas. E 
precoso colocar rl8 cadeoa pessoas que bnncam com 
a saude da população! Sr Presidente, 1a não basta o 
grande numero de pessoas que morre nesta Paos 
por falta de atendomento nos hosprtaos, as mulheres 
que dão a luz nas portas dos hosprtaos? E rncrovel 
que aonda se contonue perguntando quem são os 
-ponsaveiS. Queremos saber' Queremos cadel8 
para os que lalsdlcaram, para os que venderam, 
para os que acobertaram tal cnme• 

Este País não tem loscaJozação? Ata onde vao a 
responsabilidade do Monostano da Saúde? Tem que 
haver foscailzação para o setor agropecuano, para a 
saudei Cre10 que estilo bnncartdo de fazer IISCBioza· 
ção neste Pais' Sr. Presidente, cadllt8 para aqueles 
que lalsdocam• Mas quem não loscahza. ou loscahze 
mal, não tem também uma cota de responsablloda· 
de? E uma ondagação que queremos deoxar aquo 

Essas srtuações acontecem porque ha duas 
pontas no problema. os que agem de ma-fé, e os 
que, por omossio. por diSpiiCêncoa ou por falta de 
pessoal, não loscahzam. Cre10 que se onvestísserncs 
meos na loscaJIZBÇiio não teríamos tanta sonegação, 
não tenamos tanta corrupção, não havena tanto des· 
v10 de verba na PreviCiênciB. 

Sr Presidente, Sr"s e Srs Senadores. concor· 
damos plenamente com esse piOjelo Acradrtarncs 
que o Presidente da casa toma uma atotude correta 
quando pede a aprovação desse pi'OJ8IO - é 16goco 
que com a aquoescêncl8 do Plenáno e das Loderan
ças -, tendo em vosta o período de recesso que se 
aproxoma. 

Queremos dozer da nossa ondognação com o 
que está acontecendo em nosso Pais e também la· 
mentar, profundamente, as pessoas que perderam a 
vide por rngenr medocação falsa, enquartlo alguém 
lucrava com osso, com ondderença e onsensobdlllade. 
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Sr Presidente. a~nda ha tempo de o Cod1go 
Penal remed1ar essa .srtuaçào, po1s ela areia dlreta
mente a v1da das pessoas - e a v1da e, certamente. 
o d1re1to ma1or do ser humano 

Eram essas as nossas considerações Sr Pre~ 
s1dente 

Voto favoravelmente a esse proJeto 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Ca~os Magalhães) 

- Concedo a palavra ao Senador Pedro S1mon. para 
diSCUtir 

O SR PEDRO SIMON (PMDB - RS Para dis
cutir Sem rev1sào do orador ) - Sr. Presidente, Sr's 
e Srs Senadores, ha hOJe duas unamm1dades nesta 
Casa uma tavoravel a urgãnc1a e outra pela aprova
ção Eu d1r1a ate que ha uma terce1ra unamm1dade a 
da 1nd1gnação 

Na verdade. a Nação 1nte1ra, eslarreclda, IO
mou conhecimento desse lato Eu sou um dos que 
aqu1 apresentam, volta e mem, pi'Ojetos de le1 para 
acenar algo que esteJa errado E esse projeto é cor
reto. e seno. po1s vamos cons1derar cnme hed1ondo 
a falsificação de medicamentos 

Sr Presidente. sera que em algum pa1s que 
encare com ma1s seriedade a sua leg1slação e o de
senvolvimento da SOCiedade - como a SUiça, por 
exemplo - e necessano um proJeto como esse para 
se tomar alguma prov1dênc1a? Em pnme1ro lugar. o 
me que chama a atenção e a coragem dessa gente. 
e o vaz1o que eles terão pela frente Sabe-se que um. 
dos grandes escãndalos que há no Pa1s e a mafia 
da venda de med1camentos no M1n1steno da Saude 
O M1n1stro Jose Serra. JUStiÇa se)a fe1ta, esta atuan
c:lo com muna competência - e tem •nclus1ve recebi
do vanos ameaças de morte por querer ag1r 

As explicações dadas pela empresa - não se1, 
não tenho competência para d1zer se e rsso ou aqui
lo-. os argumentos ut1llzados pela empresa e es
tampados nas pnme1ras pag1nas dos JornaiS e na te
levisão me deixaram boqUiaberto Sr Presidente. mi
lhares e m1lhares de med~eamentos, produz1dos com 
farrnha. a t1tulo de exper1ênc•a. desaparecem. e n•n
guem na empresa t.ca sabendo? Milhares e rmlhares 
desses med1camentos se espalham pelo Bras1l todo. 
ha denunc1a e a empresa não faz nada? Ela somen
te toma uma alllude quando se toma publico o lato 
a g rav1dez? O que acontece na com essa empresa 
se 1sso trvesse acontec•do no pa1s onde e sua sede? 
O que acontecena se la na matnz. na Europa. tives
se acontecido um lato semelhante a esse? 

Sr Pres1dente. dentre tantos outros males des
te Pa1s podemos c1tar o atraso na elaboração de 
1e1s Nãc. Que eu que1ra d1zer que a culpa e da Just1-

ça Fazemos lers a. por vanas razões, murtas vezes 
elas não ~unc.onam. ou quando funcronam, chegam 
tarde 

Esse. e um iato que lena de ser apenado Não 
se trata apenas de npmca-lo como um cnme hedion
do o que de fato. ele e não se trata tambem de vo
tarmos ou não esse projeto com urgêncra - e vamos 
vota-lo E o problema do escandalo que esta em 
manchete ho)e, po1s, amanhã, esquece-se e não se 
vota Pede-se uma venfrcação. uma rnqurnção etc , e 
nada acontece 

O Sr. Geraldo Melo (PSDB - RN) - Concede
me V Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Ouço 
V Ex• com prazer 

O Sr. Geraldo Melo (PSDB - RN) - Senador 
Pedro S1mon. agradeço a V Ex' a oportumdade de 
JUntar m1nha 1nd1gnação a sua Nas desculpas que 
têm srdo dadas nesse caso sobretudo dos antrcon
cepc1ona1s, não de1xo de encontrar uma certa dose 
de c1n1smo Na realidade o que se pretende d1zer? 
Que essa empresa e tão desorgamzada que não 
percebe o que ocorreu? Quanto as farmac1as que re
venderam ISSO, elas receberam os remedros gratur
tamente? Não Essas farmac1as pagaram a compra 
que f1zeram? Pagaram a quem? E, se pagaram à 
empresa de onde foram roubados pagaram aos la
drões dos remed1os ou a empresa? HoJe. com os 
controles mformabzados de contabilidade. de esto
que. de sa1da de mercadonas. de ped1dos atendidos 
e por atender. alguem quer que acredrlemos que 
esta entrando na conta de um .ndustrral uma certa 
quant1a de d1nhe1ro para pagar mercadona que 101 
roubada deles. e eles não desconfram ou não procu· 
ram uma explicação para a orrgem daqueJe drnher
ro? Sabe V Ex• que sou uma espec1e de 1n1m1go 
pessoal das CPis. mas entendo que, no mundo do 
Estado de menor tamanho. que esta sendo cnado 
em todo o Planeta, o grande papel do Estado e o de 
defender os c1dadãos E espera-se que pross1ga e 
que se aprofunde a ação energ1ca que o M1msténo 
da Saude esta adotando nesse caso. para que os CI

dadãos bras1le1ros percebam que, em Situações 
como essa. estamos drspostos. neste País, a cnar 
um ambrente em que uma socredade caprtalrsta e 
uma economra de mercado possam funcronar livre
mente Mas 1sso que esta acontecendo não esta re
lacronado nem com economra de mercado nem com 
propnedade pnvada dos me1os de produção. Trata
se de uma ofensa aos crdadãos brasrlerros Por rsso. 
agradeço a V Ex' a oportunidade de mamfestar a 
m~nha 1nd1gnação - a mesma de V Ex' 
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Sou to· 
talmente solida no ao pronunciamento de V Ex". 

Sr Presidente. nessa matena - d1z bem o no· 
bre Senador que a ev1dênc1a do crtme e total-. te
mos de lazer algo alem de votar um protelo de le1 
Tem razão o Senador quando d1z que sena o caso 
11p1co de uma CPI mas sabemos que nessa altura. 
vespera de recesso e epoca de ete1ção. crtar uma 
CPI e relegar o problema ao tuturo 

Se V Ex" e os L1deres red1g1rem uma nota a 
Nação. com a dureza necessana. cobrando de todos 
uma absoluta urgãnc1a nas avenguações. denun· 
ctando o processo e a revoHa do Senado em tomo 
dessa matena. essa atitude sena bem receb1da. Sr. 
Pres1dente 

No enterro de um quendo am1go. Renato Sou· 
za. que fo1 Deputado com1go e que. Infelizmente. fo1 
cassado. fale1 com o M1mstro Jose Serra V1 sua 1n· 
d1gnação quanto às ameaças de morte que vem re
cebendo e sua disposiÇão de levar ad1ante as aven· 
guações O problema. neste Pais. é que se deve le
var ad1ante o assunto enquanto ele e manchete. en· 
quanto não v1er o proXJmo escândalo. quando 111er o 
prox1mo. nada maiS acontece aquele 

Sr. Presidente. esse assunto e de tal grav1dade 
que comportava até uma reumão de V Ex" CIJ)m os 
Presidentes da Republica. da Câmara dos Deputados 
e do Supremo Tnbunal Federal. a f1m de ver. cdentro 
dos llmrtes. até onde podenamos tr para buscar a 
verdade 

Ora. Sr Pres1dente. e mUtto cruel bnncar -
como aconteceu - com as pessoas que tomavam re· 
med10 para manterem-se v1vas. com aquela cnança 
que estava morrendo de pneumonia e tomando um 
medtCBmento falso' Cometer esse t1po de gesto não 
e roubar. não é matar. e tr ao supra-sumo do cnme. 
e. ma1s que 1sso. com a seremdade de quem comete 
um cnme e de que nada va1 acontecer. 

Sr. Presidente. apelo com mu1ta serenidade 
para que V Ex• se reuna com os Pres1dentes da Re· 
pública. da Câmara dos Deputados e do Supremo 
Tnbunal Federal para divulgar uma nota a rasperto 
do que tem de ser ferto não somente pelo que esta 
ocorrendo. mas para desencoratar quem está pratl· 
cando atttude semelhante 

Se ocorre tals1f1cação em um laboratono des&a 
competência. dessa grandeza e orgamzação. o que 
estare ocorrendo por este Pa1s afora em outros ter· 
mos. em outras realidades? Conhece-se murto o Cn· 
me de se comprar um pão com 900 gramas quando 
devena ter um qu1lo É um escãndalo? S1m É rou· 
bo? S1m Mas. pelo menos. trata-se de pão São 900 

gramas e não um qu1lo, mas o Cidadão esta comen
do pãol Outra cmsa e o cidadão vender para al
guem cuta v1da está em JOQO. um art1go falso. 

De acordo com uma fotografia. estavam nc la· 
boratono de uma fabnca o pa1 e os ltlhos produZindo 
um an1go falso E esses homens nã<l o!slio na ca· 
de1a Sr Pres1den1e1 Mas foram apanhados em fla
grante Estavam produzindo. 11nham um laboratónc 
de produção de art1gos talsos e não estio na cadeJB 
em VIrtude de uma séne de explicações. Ora. Sr. 
Pres1dente. em qualquer pa1s d1gno de resperto. os 
autores de um cnme desse t1po sanam. pnmelra
mente. presos para. depo1s. terem sua srtuaçio ana
lisada 

Voto esse proJeto com a ma10r tranqil1ltdade. 
No entanto. m1nha sens1btl1dade alerta-me. Sr. Presi
dente que 1sso e rot1na Classthca-fõe o cnme como 
hediondo. mas cont1nuam. a Ioda hora. cometendo 
cnrnes hediondos O que se tem aHerado? Estao·se 
aumentando os 1ndoces de sequestros e de outras 
V101ênc1as - 1nclus1ve contra um padre. há alguns 
dtas. em Bras1l1a. por um grupo de Jovens 

Retorço o apelo para que V Ex" e os Preaoden
tes da RepúbltCB. da Câmara dos Deputados e do 
Supremo Tnbunal Federal rediJBm uma nota afirman
do que sera farto o que for poss1vel. ou se)B. que 
uma med1da séna será tomada 

O Sr. J08é Roberto Arruela (PSDB - DF) -
Perrnrte·me V Ex" um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Ouço 
V Ex" com prazer 

O Sr. José Roberto Arruda (PSDB- DF)
Caro Senador Pedro S1mon. considero válidas todas 
as af1rmações fartas por V. Ex". Mas o fundamental é 
que a Comissão de ConstrtuiÇio, Jusbça e Cidada
nta votou. unanimemente. hoJe, esse proJeto. por lnt
cJBIIYB do Pres1dente da Casa, secundada pelo Pre
Sidente da refenda Com1ssio Se aprovarmos a ur
gêncta da maténa. teremos condiÇÕes. em plenánc. 
de votar o proJetO nesse momento Essa votação, 
nesta Casa. hOJB, e uma resposta ob)Bitva do Sena
do Federal. a1nda que se)B a pnme1ra e que se pos
sam lazer outros atos. como V Ex" sugere. No en
tanto. esta Já e uma tomada de posiÇãO oltclal da 
ma1s aHa Casa Leg1sla11YB do Pa1s, mostrando que o 
Cod1go Penal será aHerado e que burlar - sem forçar 
o trocadilho - a bula e a fabncaçio de medarnen
tos passa a ser considerado cnme hediOndo. até 
porque não se trata de um cnme pratiCado indiVI
dualmente contra a pessoa humana. mas contra a 
população como um todo. Se hoJe consegutrmos vo
tar. nesta Casa, esta maténa. que trata desse bpO de 
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-esv•o ou de ação cnmrnosa - com motrvação clara
;errle econõmrca e. mars do que rsso, pratiCada por 
•n setor que hrstvncamente e cartehzado -, estare
os dando uma resposta ObJelrva ao reclamo da so-

.... redade brasrlcrra que demonstra, por lodos os mo
:Ds sua mdrgnação com esse estado que V Ex• 
.-eoscreveu 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS)- Sr Pre
' •dente. hoJe não deve ser meu dra de falar. ou me 
•<presser mUlto mal. ou o Senador Jose Roberto Ar
"ca não me entendeu, algo aconteceu 

Ja drsse, mrcralmente, que dou nota dez Quero 
•elrcrtar V Ex". o Presidente da Comrssão de Constr
'"rção Justrça e Crdadanra e o Plenano por esta atr
ude. que consrdero uma das mars rmportantes For a 
:>nme~ra corsa que eu drsse, Sr. Presrdente O gesto 
jo Senado de votar com urgêncra e raprdez, de fazer 
com que esta votação sara hoje, para que a ler seja 
-,romulgada pelo Presrdente amanhá, merece nota 
Jez 

Quem ouve o Senador Jose Roberto Arruda ta
'~r pode entender ou rmagmar que o Senador Pedro 
Srmon pensa que rsso e pouco e não resolve nada 
l~áo e assrm, estamos cumpnndo a nossa mrssáo 
rodavra, entendo que a realidade do País, a situa
ção pela qual passamos demonstram que poderra
.nos dar um pas:;o a mars E ISSo que estamos pro
"''amarrdo 

Todos nos temos conscrênCia, Sr Presidente, 
Je que, lamentavelmente. os cnmmosos não têm 
nedo da ler. porque sabem que, na ma.rona das ve
•es as lers no Brasrl não são feitas para serem cum
undas Orante do aparte do Líder do meu Partrdo, re
~ovo os cumpnmentos a V E>C" e ao Presrdente da 
-~omrssão de Constrturção, Justrça e Crdadama e 
:Jou nota tO a atotude do Senado de votar hOJe essa 
rroatena Assrm podemos dar um passo a mars, Sr 
"'l!srdente C meu apelo ê nesse sentido 

O SR. PRESIDENTE (Antomo Carlos Magalhães) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Su

plocy 
O SR EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT - SP 

Para drscu!lr Sem revrsão do orador.) - Sr Presr
dente, a ementa determrna que o presente prOJetO 
trata de alteração dos drsposrtrvos do Caprtulo III do 
Totulo VIl do Codogo Penal, rnclurndo na classdrcação 
dos delitos consrderados como hedrondos os cnmes 
contra a saude publica 

Embora a proposrção ongrnal, de fato, trzesse 
relerêncra a Ler n' 8 072, de 25 de JUlho de 1 g9o, 
que relacrona os cnmes hedrondos, o texto afrnal 
aprovado na Cãmara dos Deputados tão-somente 

modrhca a redação do Codrgo Penal na parte que 
trata daqueles cnmes contra a saude públrca, trpdr
cados nos arts 272 a 'ZT7, sem qualquer menção 
àquela ler especral. 

Na sua JUStrlrcação, o autor com razão assrnala 
que "a rncrdêncra da açào dos fraudadores rnescru
pulosos, avrdos de ennquecrmento rhcrto, arnda que 
a custa da drssemrnaçào de substãncras nocrvas e 
até danosas a saude, ho]e vem ocorrendo com tre
qOêncra, explorando a boa fe publica, com a falsdrca
ção de medrcamentos, em sua marona auto-usavers 
pelo povo" O alarmante crescrmento de casos de 
produção e comercrahzaçáo de drageas "medrcrnars" 
recheadas de fannha conduzem-nos ã conclusão de 
que as penas prevrstas para os delrtos trpdrcados 
nos arts. 272 a 277 encontram-se subdrmensronadas 
para a gravrdade das condutas llícrtas ali descntas 

Por essas razões. propomos a aprovação da 
mate na, mas fazemos uma sugestão ao Relator. Se
nador Lúcro Alcântara, no sentrdo de que modrfrque 
a redação da ementa. exclurndo o trecho "( .. ) rn
clurndo na classdrcaçáo dos delrtos considerados he
drondos cnl]1es contra a saúde públrca ( . )", que não 
mars subsrste. 

A ementa passana a ser a segurrlle 

"Da Comrssão de ConstituiÇão, Justrça 
e Crdadanra sobre o Projeto de Ler da Cá
mara n' 29. de 1998. que "Altera drsposrtrvos 
do Caprtulo III do Tftulo VIII do Codrgo Penal" 

Avaloamos rmportante o esforço do Mrnrstro 
Jose Serra, empenhado em que seja aprovado este 
projeto E rmportarlle mesmo ampliar as penas para 
rnlb1r que se cometam cnmes dessa natureza lndr
camos à Oposrção que vote favoravelmeme, fazen
do esta sugestão de redação da ementa ao Senador 
LúCIO Alcàntara. 

O SR. PRESIDENTE (Antomo Carlos Magalhães) 
-Concedo a palavra ao Relator. 

O SR. LÚCIO ALCÃNTARA (PSDB - CE 
Para drscut1r. Sem revrsão do orador) - Sr. Presr
dente, Sr"s e Srs Senadores. penso que o Plenano 
é unámme em reconhecer a ]Usteza, a procedêncra 
dessa rnrcratrva do Poder ExecutiVO. Tanto e verda
de, que o proJeto aqur tramrta com celendade e crero 
que merecera a aprovação de todos. 

Tenho drto que, agora, o Estado tem mars obn
gação de regular e de frscahzar, e essas a~vrdades 
devem ser exercrdas com competêncra. energra e 
determrnação O Mrmstro Jose Serra, nosso colega, 
esta dando demonstração drsso a frente do Mrnrste
no da Saúde Não podemos transrgrr com açóes 
rnescrupulosas. como aquelas a que estamos assrs-
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t1ndo em relação a fals•flcação de medtcamenlos, 
que não so trazem gannos ondevodos aqueles que 
estão fraudando a econom•a popular. como causam 
danos tremendos a saude As pessoas .ngerem o 
medicamento ou o alimento pensando Que ass•m 
estao lutando para readqu~nr sua saude no entanto. 
estão engo11ndo substãnc•as 1nocuas e as vezes ate 
preJudocoaos à saude. 

E maos o proJetO tem tambem a preocupação 
de punor os que, mesmo colocando nas drageas, 
nos compromodos, nos xaropes, nas ampolas. nos 
frascos. os saos, os pnncopoos atovos que estão rela
coonados nas bulas, fazem-no em quanbdades que 
não alcançam as ondocadas nos prospectos dos me
docamentos, as quaos, evodentemente. preJudocam 
o tratamento e. murtas vezes. podem mduz•r ate a 
resosténcoa de delermonados germes E, poos, um 
procedomento absolutamente onaceotavel, que deve 
merecer a repressão e a atotude energoca do Go
verno Por •sso. cre1o que essas prov1dinc•as que 
o Monostro Jose Serra esta tomando podem servor 
de exemplo Ha que se pôr um freoo. um lonute nes
sa ganãncoa que ameaça a socoedade, a voda das 
pessoas 

Em relação à sugestão do Senador Eduardo 
Suphcy, eu Já havoa falado com o Senador Bernardo 
Cabral sobre a exostênCJa de uma pequena rmpro
proedade na ementa, que aludoa a cnmes hedoondos 
O que o proJetO vl$8, de lato- no meu modo de ver, 
acertadamente -, e a atterar os arts. 272 a 2T7 do 
C6dogo Penal. ampliando os topos penaos e agravan
do - como doz o nosso JUnsta Bernardo C&bral - as 
penas comonadas. 

Há, portanto, duas preocupações no proJeto, e 
uma delas e a de amploar os topos penaos Por exem
plo, o art 272 passa a conter, além de "corromper, 
adulterar e lalsdocar", a expressão "alterar substln
coa ou produto ahmentocoo destonado a consumo" 
Estamos amploando os topos penaos tratados e as pe
nas commadas em meu relalóno - não repellrer E 
aquo está se mostrando artogo por artogo o agrava
mento que ha na pena de cada artogo 

Portanto. acolho a emenda, Sr Presodente. ate 
porque contnbuo para tomar maos claro o proJetO e 
não omploca, 1á que se trata de emenda de recdação. 
em devolução do proJeto à Câmara dos Deputados 
Creoo que a emenda e pertonente, o que ahés já ha
voa também formulado, altera os dosposlfiVos Ido Ca
potulo III, Totulo VIII. do Codogo Penal e dá outras 
proll!dêncoas 

O Sr. Pedro Simon (PMDB - RS)- V Ex" 
aceota a emenda do Senador Eduardo Suplocy? 

O SR. LÚCIO ALCÃNTARA (PSDB - CE) -
Aceoto por ser uma emenda de redação que altera 
apenas. a ementa e contnbu• para tomar ma1s claro o 
texto 

Muno abrogado 
Era o que eu tmha a 01zer 

E a seguonte a ontegra da Emenda de 
redação 

EMENDA DE REDAÇÃO 
(De Plenaroo) 

Dé-se a seguonte redação a ementa 

"Altera dosposotovos do Capo tu lo III do 
Totulo VIII do Codogo Penal e da uutras pro
vodêncoas • 

Sala das Sessões. 30 de Junho de 1998 _ Se
nador Lúcio Alcintara. 

O SR. PRESIDENTE (Antonoo Carlos Magalhães) 
- Não havendo maos quem peça a palavra, encerro a 
diSCUssão 

Em votação o pi'O)elo sem pre)uozo da emenda 
Os Srs Seroadores que o aprovam queoram 

permanecer sentados (Pausa ) 
Aprovado 
Em votação a emenda de redação que acaba 

de ser apresentada pelo Relator, atendendo suges
tão do Senador Eduardo Suplocy 

Os Srs. Senadores que a aprovam queoram 
permanecer sentados (Pausa I 

Aprovada 
A matena vao a Comossão Doretora. para reda

ção final 
O SR. PRESIDENTE (Antonoo Carlos Magalhães) 

- Sobre a mesa, parecer da Comossão Drrelora ofe
recendo a redação tonal. que senil Ioda pelo Sr. Pn
meoro Secretano em exercocoo, Senador Joel de Hol
landa 

E lodo o ssguonte 

PARECER N" 478, DE 1998 
(Da Comossão Doretora) 

Reclaçlo final do Projeto de Lei de 
Cimllra n• 29, de 1998 (n1 4.207. de 1918, 
na Cau de origem). 

A Comossão Doretora apresenta a redação tonal 
do PI'O)elo de Leo da Cãmera n• 29, de 1998 (n" 4 207, 
de 1998, na Casa de ongem), que attera dospoeotovos 
do Capitulo III do Título VIII do Códogo Penal e dá 
oU1ras provodêncoas, com alterações redacoonaos 
para adequação à Leo Complementar n• 95, de 26 de 
fevereoro de 1998 
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Sala de Reunrões da Comossão. 30 de JUnho 
de 1998 - Antomo Carlos Magalhães, Presodente 
- Ronaldo Cunha Loma. Relator - Lucidio Portella 
- Joel de Hollanda 

ANEYO AO PARECER N' 428, DE 1998 

Altera dosposot1v1s do Capotulo III do Totulo VIII 
d") Cod1go Penal e da outras providências 

O Congresso Nac•onal decreta 
Art t• Cs dosposotovos a seguor ondocados do 

Decreto Leo n• 2 846, de 7 de dezembro de 1940 -
Codogo Penal. passam a vogorar com a seguonte re· 
dacãc 

"Falsofocaçêo corrupção, adulteração 
ou alteraçõo de substãncoa ou produtos all
menucoos • (NR) 

'Art 272 Corromper, adulterar, falsdo
car ou alterar !'Ubstãnc•a ou produto ahmen
fiCIO destmado a consumo tomando-o noc•
vo ~ saude ou reduzondo-lhe o valor nutroto
vo" (NR) 

'Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 
(ooto) anos e multa " (NR) 

· § 1' A Incorre nas penas deste artogo 
quem fabnca vende, expõe à venda, Impor
ta. tem em deposoto para vender ou, de 
qualquer forma. dostnbuo ou entrega a consu
mo a substãnc1a ahmentiCia ou o produto fai
Sifl,-:ado corrompido ou adutterado • 

"§ 1' Esta suJeoto as mesmas penas • 
quem prat•ca as ações prev1stas neste art•go 
em reiPção a bebrdas. com ou sem teor al
coollco" (NRl 

'Modalidade culposa 
§ 29 Se o crome e culposo 
Pena - detenção. de 1 (um) a 2 (doos) 

anos. e multa " (NR) 
"Falsdocação, corrupção. adulteração 

ou alteração de produto destonado a tons te
ra~êutocos ou medoconaos " (NR) 

"Art 273 Falsofocar. corromper. adulte
rar ou alterar produto destonado a fons tera
pêutocos ou medoconaos " (NR) 

"Pena - reclusão, de 1 o (dez) a 15 
(quonze) anos. e multa " (NR) 

"§ 1• Nas mesmas penas oncorre quem 
omporta. vende, expõe a venda, tem em de· 
pósrto para vender ou, de qualquer forma. 
dostnbuo ou emrega a consumo o produto tal· 
sohcado. C)rrompodo, adulterado ou a~era· 
do" (NR) 

'§ 1°-A lncluem·se entre os produtos ~ 
que se refere este artogo os mediCamentos 
as mater1as-pnmas, os msumos farmacêutr 
cos. os cosmetrcos, os saneantes e os de 
uso em doagn.:>stoco • 

'§ 1'·8 Esta su1eoto as penas deste ar 
logo quem pratoca as ações prevostas no § 1• 
em relação a produtos em qualquer das se
guontes condoções. 

I - sem regostro. quando exogovel, no 
orgão de vogolãncoa sanrtana competente, 

11 - em desacordo com a formula cons
tante do regrstro prevrsto no rncrso antenor; 

III - sem as caractenstocas de odent•da
de e qualidade admotodas para a sua comer
Cialização, 

IV - com redução de seu valor tera
pêutiCo ou de sua atovodade, 

V - de procedêncoa ognorada 
VI - adquomlos de estabelecomentos 

sem licença da autondade samtána compe· 
tente" 

"Modalidade culposa 
§ 2" Se o crome e culposo 
Pena - detenção. de 1 (um) a 3 (trés) 

anos. e multa ' (NR) 
"Emprego de processo pr01b1do ou de 

substãncra não pennrtrda 
Art 274 ... 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (conco · 

anos. e multa • (NR) 
"lnvolucro ou ;-ecrprente com falsa rnd• 

cação 
Art 275 Inculcar, em onvolucro ou rec 

poente de produtos alimentocoos. tarapêutocos 
ou medrcmars, a exrsténcra de substãncra 
que não se encontra em seu conteudo ou 
que nele exrste em quantrdade menor que =:. 

mencoonada " (NR) 
"Pena - reclusão. de 1 (um) a 5 (conco) 

anos. e multa " (NR) 
'Produto ou substãncoa nas condoções 

dos doos artogos antenores 
Art 276 ...... 
Pena - reclusão. de 1 (um) a 5 (conco) 

anos. e multa " (NR) 
"Substâncoa destonada a falslfocação 
Art 277 Vender, expor a venda, ter 

em deposoto ou ceder substãncoa destonada 
a falsolocação de produtos allmentocoos, tera
pêuticos OU mediCinaiS." (NR) 
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"Pena- reclusão de 1 (um) a 5 (conco) 
anos. e mu~a." (NR) 

An 2" Esta leo entra em vogar na data de sua 
publicação 

O SR. PRESIDENTE (Amonoo Ca~os Magalhães) 
- Aprovados o pro)eto e a emenda de redação e es
tando a matena em reg1me de urgénc•a passa-se a 
'"'lE!doata aprecoação da redação fonal 

Em doscussão a redação tonal. {Pausa 1 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

diSCUSSão 

Em votação a redação lona! 
Os Srs Senadooes que a aprovam que1ram 

permanecer sentados (Pausa 1 
Aprovada 
A matena vao a sanção 
O SR. PRESIDENTE {AntoniO ca~ Magalhães) 

- Passa-se. agora, ã apreciação do Requenmento 
n• 435, de 1998, l1do antenormeme. de urgêncoa 
para o Pro1et0 de Leo da Câmara n• 22, de 1998, que 
dospõe sobre a extinção dos cargos de Censor Federal 
e sobre o enquadramento de seus atuaos ocupames 
e dá outras provldêncoas 

Em votação o requenmento 
Os Srs Senadores que o aprovam queoram 

permanecer semados {Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requenmento. passa-se a 1medoata 

apreciação da maténa. de acordo com aquoescéncoa 
das l.Jderanças 

O SR. PRESIDENTE {AntoniO ~ Magalhães) 
-Item&: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 22, DE 1998 

(Em regome de urgêncoa, nos termos do 
Requenmento n• 435, de 1998 

- art 336 b) 

Doscussão. em turno unteo, do P101eto 
de Le1 da Câmara n• 22, que dospõe soboa a 
extinção dos cargos de Censor Federal e 
sobre o enquadramemo dos seus atua1s 
ocupantes e da outras provldêncoas, tendo 

Parecer favoravel. sob n• 413, de 
1998, da Comossão de Constduoção. Jwst1ça 
e C1dadanoa, Relator Senador Bem Varas. 

O parecer 1a esta d1stnbuodo sobre a 
bancada dos Srs. Senadores 

A Presodênc1a esclaoace ao Plenano que pode
rão ser oterec•das emendas ate o encerramento da 
doscussão 

Passa-se a doscussão do pr:>1eto em turno ún•· 
co oPausa 1 

Não havendo quem peça a palavra. enceoro a 
doscussão 

Em votação o protelo 

Os Srs Senadores e Senadoras que o apro
vam queoram permanecer sentados (Pausa ) 

Aprovado. 

ProJeto vao a Comossão Doretora, para redação 
f1na1 

O SR. PRESIDENTE (AmoniO Cattos Magalhães) 
-Sobre a mesa parecer da Comossão Doretora ofe
recendo a redação f1nal. que sera lido pelo Sr Pn
meoro Secretano em exercocoo. Senador Joel de Hol· 
landa 

E hdo o seguonte: 

PARECER N1 429, DE 1998 
{Da Comossão Doretora) 

Reclação final do Projeto de Lei de 
Cimara n• 22, de 1998 {n" 4.570, de 1998, 
na Casa de origem). 

A Comossão Doretora apresenta a redação tonal 
do Pro)Bio de Leo da Câmara n• 22. de 1998 (n" 4.570, 
de 1998, na casa de ongem). que dispõe sobre a 
extonção dos cargos de Censor Federal e sobre o 
enquadramento de seus atua1s ocupantes e dá ou
tras prov1dêncoas, com alterações redacoonaos para 
adequação a Leo Complementar n• 95, de 26 de fe
vereoro de 1998 

Sala de Reumões da Com1ssão, 30 de JUnho 
de 1998 - Antonio Cerloa Magalhlea, PreSidente 
- Ronaldo Cunha Lima, Relator - Geraldo Melo -
Lucldlo Portella. 

ANEXO AO PARECER N• 429, DE 1998 

D1spõe sobre a ext1nção dos cargos de Censor 
Federal e sobre o enquadramemo de seus atUBIS 
ocupantes e da outras proVIdências 

O Congresso Nacoonal decreta 

Art. 1• São ext1ntos os cargos de Censor Fede
ral a que se refere a Leo n• 9 266, de 15 de ITIBIÇO de 
1996, e seus atua1s ocupames serio enquadrados 
em cargos de Pente Cnmonal Federal e de Delegado 
de PolíCia Federal da Carreira PoliCial Federal, ob· 
servada a respectiVa classe, apos conclusão de cur· 
so especolteo orgamzado pelo Departamento de Poli
coa Federal do M1nosteno da JustiÇB 
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Paragrafo umco Para o enquadramento em 
~argo de Delegado de Polic1a Federal sere ex1g1do. 
ad1c1onalmente. dloloma de Bacharel em D1rerto. 

Art 2° São garantidos aos servidores aposen
tados em cargos de Censor Federal. bem como aos 
benefrc•anos de •nstrtUidores de pensão que tambem 
ocupavam o refendo cargo. os d1re1tos. vantagens e 
nomenclaturas Inerentes aos cargos de Pente Crimi
nal Federal e de Delegado de Polic1a Federal da 
Carreira Polic1al FP.deral 

Art 3° Esta le1 entra em v1gor na data de sua 
publiCação 

O SR. PRESIDENTE (AntonK> Ca~os Magalhães) 
- Aprovado o pro(eto e estando a maténa em regi
me de urgênc1a, passa-se a 1med1ata aprec1ação da 
redação fmal 

Em discussão a redação !mal. (Pausa ) 
Não havendo quem peça a palavra. encerro a 

diSCUSSãO 

Em votação 
Os Srs Senadores e Senadoras que a apro-

vam que~ram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 
A matena va1 a sanção 

O SR. PRESIDENTE (AnlonK> Carlos Magalhães) 
- Passa-se, agora a aprec1ação d1 Requenmento 
n• 436. de t 996. lido antenormente. de urgênc1a 
cara o Pro(elo de Resolução n• 47. de 1998. referen· • 
1e a solic11ação do Estaao ae Rondôma 

O SR ERNANDES AMORIM (PPB - RO) - Sr 
Pres1dente. peço a palavra para uma questão de ordem 

O SR. PRESIDENTE (AntonK> Carlos Magalhães) 
-Tem V Ex" a palavra. para uma questão de ordem 

O SR. ERNANOES AMORIM (PPB - RO Para 
uma questão de ordem Sem rev1são ao orador ) -
Sr Pres•dente. demos entrada, nesta Casa, a re
querimento ped1ndo o retorno desta mater1a a 
CCJ - Protelo n• 4 7. f1nanc1amento para Rondô
ma -. ate porque, quando d1scut1da hOJe na ComiS
são de ConstitUIÇão. Just1ça e C1dadama. houve 
um equ1voco por parte do Senador Carlos Bezerra. 
alegando que esta matena não tmha nada a ver 
com a questão aa d1v1da do Banco do Estado de 
Rondõma 

No entanto ha um art1go qu". aprovada a rola· 
gem dessa d1v1da. a d1v1da de R$502 do Banco Be
ron passa a estar automatiCamente autor~za:la por 
esta Casa 

Como derTK>S entrada nesta Casa. em 6-5-1998. 
em requenmento que trata da rol&gem de diVIda do 
Estado de Rondôma. do qual não ob!IVI!mos respos
ta. soiiCrtamos a Casa. aos Srs Senadores. a retira· 
da do ped1d0 de urgénc1a para o ProJeto n• 47, para 
que ele retome a Com1ssão de Constrtu1ção. Just1ça 
e C1dadan1a. e la se1a analisado 

O SR. PRESIDENTE (Anton1o Carlos Magalhães) 
- V Ex" pede que o processo va a Com1ssão de 
ConstrtuiÇãO. Just1ça e C1dadama e a ext1nção de 
sua urgênc1a? 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB - RO) -
S1m. Sr Pres1dente So o Pro1eto n• 47, tendo em 
VISta que amda ha requenmento enVIado ao Mmlste
no, que não fo1 devolvidO, e requerimento pedindo o 
retomo aquela Com~ssão. 

O SR. PRESIDENTE (AntonK> Carlos Magalhães( 
-Tenho o ma1or Interesse em atender V Ex•. mas a 
Com1ssão deve formalizar o requenme"llo da extm
ção da urgênc1a 

Se V Ex' puder ouv~r o Presidente da Com1s· 
são, Senador Pedro P1va, S. E,.O poderá solicrtar a 
extmção da urgência neste 1nstante 

O SR. ERNANDES AMORIM (I ?B - RO ) - O 
Senador Pedro 1-IVa, na qualidade de Pres1dente aa 
Com~ssão, podena atender a nossa sohcrtação e reb· 
raro pedido de urgência para o Protelo n• 47? 

O SR. PEDRO PIVA (PSDB- SP Para escla 
rec1mentos Sem rev1são do orador ) - Sr Presiden
te. fo1 combinado hoJe na Com1ssão que não se da· 
r1a urgênc•a a esse proJeto antes do esclarec•mento 
da Situação do Be. on 

Por eqUivoco esse pro(eto deve ter v1ndo (Unto 
com os outros para os qua1s houve ped1do de ur· 
gênc1a Ponanto. peço que se ret1re a urgênc1a do 
refendo pro1eto 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB - ROl -
Mu1to obngado, Sr Pres1dente 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- V Ex' fala em nome da Com1ssão e pede a ret~ta· 
da da urgênc1a? 

O SR. PEDRO PIVA (PSDB - SP) - Exata· 
mente, Sr Pres1dente 

O SR. PRESIDENTE (AntonK> Carlos Magalhães( 
- Sobre a mesa, requenmento que sere lido pelo Sr 
Pnme~ro Secretano em exerciCIO, Senador Joel de 
Hollanda 

E lido o segUinte 
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REQUERIMENTO N°452. DE 1998 

Senhor Presidente 
Reque1ro. em nome da Com1ssão de Assuntos 

Econõm1cos. a retirada do Requerimento n• 436. de 
1998. de urgência para o PRS n• 47198 

Sala das Sessões. 30 de 1unho de 1998 - P• 
droSiman. 

O SR. PRESIDENTE (Anton1o Carlos Maga· 
lhães) - A Mesa defere o requenmento que aca· 
ba de ser hdo 

O SR. PEDRO PIVA (PSDBISP)- Mudo obn· 
gado. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Antomo Carlos Magalhães) 
- Consulto o Plenano se podenamos votar essas ou· 
Iras rnatenas na sessão de ho1e. se não houver obje
ção. 1a que ha 1nteresse de vanos Estados. 

Senador Pedro S1mon deseja lalar? 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Gosta· 

na de diZer a V. Ex" que. na verdade. eu estava na 
Com•ssão e o Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (AnlonKl Carlos Magalhães) 
-Esta parte 1a esta decidida. A consuha a V. EK" é, 
tendo sido aprovada a urgêncTB. se devem ser a:um
pndos os do1s dTBs subsequentes ou se poderíamos 
votar agora. caso o Plenáno ass1m deliberasse, em 
função do escasso lempo que temos para essas 48 
horas Dependo apenas da LOO 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - AS) - DeiXB· 
na cumpnr os doiS dTBs. po1s havena do•s dTBS para 
VIr o requenmento sol1cdado na Comssão. FTCaram 
de trazer. 

O SR. PRESIDENTE (Anlomo Carlos Magalllães) 
- Os requenmentos de urgêncTB Já foram hdos. Tra· 
ta·se apenas da prática em relação aos Estados. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS) - Os OU· 
tros vamos votar' 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Ma;;alt 's) 
- Gostana de votar apenas as rnatenas dos outros 
Estados? 

O SR. PEDRO SIIION (PMDB - RS) - C1'810 
que dev1amos votar todos os outros Menos esse 
que fo1 votado na Com1ssão 

.O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Msgalães) 
- Estou consuhando V. EK" sobre outra COISa. 

Votada a urgênc.a, a Mesa lem autonzaçio do 
Plenano para votar os pi'Oielos lmediatamenle ou 
deve esperar as 48 horas? 

Ja fo• aberto -e precedente. Sõ ,_,o em 
função do Estado do A1o Grande do Sul. 

O SR. PEDRO SIIION (PMDB - RS) - C11110 
que deve ser votado hoJB Independente do Estado 
do R1o Grande do Sul 

O SR. PRESIDENTE (Antomo Carlos Maga· 
lhães) - Passa-58. agora. a apreciação do Requen· 
mento n' 437. de 1998, hdo antenormente. de urgên· 
c1a para o ProJeto de Resolução n• 68. de 1998, re· 
ferente a sollc1tação da Prefe1tura da c1dade do R1o 
deJane~ro. 

Os Srs. Senadores que o aprovam ql181ram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado o requenmento. passa-se a 1med1Bta 
aprecTBção da rnatena. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhiles) 
-Item 7: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 68, DE 1998 

(Em reg1me de urgãnc1a. nos termos do 
Requenmento n• 437 .de 1998 - art 336. b ) 

Discussão. em turno umco. do Proreto 
de Resolução n• 68, de 1998 (apresentado 
pela Comssão de Assurdos Econõnucos 
como conclusão de seu Parecer n• , de 
1998, Relator Senador levy DIBS), que au· 
torTZa o Mumc1p1o do Aio de Jane•ro a embr, 
atreves de ofertas publicas, Letras Finance1· 
ras do Tesouro do Mun~e•p•o do R1o de Ja· 
ne1ro - LFTM-AJO, dest•nando·se os recur· 
sos ao g1ro de sua diVIda mob1llána vencível 
no 2" semestre de 1998 

A Pres•dênciB esclarece ao Plenano que pode· 
rão ser oferecidas emendas a propos1ção até o en· 
cenamento da d1scussão 

Em diSCUSSão o prqeto, em turno úniCO. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

diSCussão 
Em votação. 
Os Srs Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados (Pausa.) 
Aprovado 
O proJetO va1 a Com1ssão D1retora, para reda· 

çãof1nal. 
O SR. PRESIDENTE (Anlomo Carlos Maget! ) 

- Sobre a mesa, pa..-r da Com•ssão Diretora ofe
..-ndo a redação hnal, que será lido pelo Sr. Pn
me•ro Sec:retáno em exerc•c•o. Senador Joel de Hol· 
landa 

É lido o segu1nte. 

PARECER N• 430, DE 1998 
(Da Conussão D1retora) 

Reclaçio final do Projeto de Raolu
çio n" 68, de 1918. 
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A Comrssão Drremra apresenta a redação fr· 
nal do Pro1eto de Resolução n• 68 de 1998, que 
autorrza o Mumcrpro do Aro de Janerro a emrtrr. 
por me10 de ofertas pubh~as. letras Frnancerras 
do Tesouro do Mumcopoo do Roo de Janeoro -
LFTM-RIO, destinando-se os recursos ao goro de 
sua dívrda mobrllana vencrvel no segundo semes
tre de 1998. 

Sala ele Reumões da Comossão, 30 de )unho 
de 1998 - Antomo Carlos Magalhães, Presodente 
- Geraldo Melo - Carlos Patrocínio - Ronaldo 
Cunha Uma, Relator 

ANEXO AO PARECER N• 430, DE 1998 

Faço saber que o Senado Federal 
aprovou, e eu. Presodente, nos termos do 
art 48, otem 28, do Regomento Interno, pro
mulgo a segu•nte 

RESOLUÇÃO N•. DE 1998 

Autorizo o Município do Rio de Ja
neiro a emotir, mediante ofertas públicas, 
Letras Financeiras do Tesouro do Municí
pio do Rio de Janeiro- LFTM-RIO, desti
nando-se os recursos ao giro de sua divi
da mobiloária vencível no segundo se
mestre de 1998. 

O Senado Federal resolve 

Art 1'" E o Mumcrpro do Rro de Janerro auton· 
zado. nos termos da Resolução n• 69, de 1995, do 
Senado Federal. a emdor Letras Fonanceoras do Te
souro do Mumcopoo do Roo de Janeoro - LFTM-RIO. 
CUJOS recursos serão destrnados ao grro de sua drvr· 
da moblhana vencrvel no segundo semestre de 
1998 

Art 2'} A emrssão realizar-se-a nas segurnte::. 
condoções. 

I- quantidade a ser delonoda n" dala de resga· 
te dos títulos a serem substduodos, medoante aphca· 
ção da Emenda Constotucoonal n• 3, deduzoda a par
cela de 2% (doos por cento), 

11 - modalidade. nomonatova-translerovel. 
III - rendunenta. ogual ao elas Letras Fonanceoras 

do T esouro-LFT. ena das pelo Decreto·Le• n• 2 376. de 
25 de novembro de 1987, 

IV- prazo conco anos, 
V - valor nammat· 
a) R$1,00 (um real)- SELIC. 
b) R$1 COO 00 (um mil reaos) - CETIP. 
VI - c.aracter~SIICas dos lltulos a serem substi

tuídos 

SELIC 

TitUlO Vanc•manto Quantl-

681458 19-7 1998 15176 865 

681461 1Q..9 1998 17 572 038 

681458 19 -1(1-1998 1S 204 787 

CETtP 

Tftulo Vencimento -N t'L7-1998 11 805 

N 1"-8·1998 12280 

N tG'-9-1998 12.747 

N 1"'·10..1998 13175 

N 1"·11-1998 13.583 

VIl - prevtsão de colocação e 118f1Clmento dos 
títulos a serem emitidos 

SELIC 

Colocação Vencimento Titulo --19-7-1998 1°-7-2003 681826 tR-7-1998 

1°-9·1998 1"-9·2002 681461 1'L&-1998 

19-to-1998 111-10..2003 681826 tll..t()-1998 

CETIP 

Coloc:a~o Vencimento Titulo --111·7·1998 t'LB-2002 N 1'-7-1998 

3 8-1998 19-to-2002 N 3-8-1998 

19 g..t998 111-1"-2002 N t•-&- 1998 

111 tQ-1998 111-2·2003 N tLtQ-1998 

3-11-1998 ,co 2-2003 N 3-11-1998 

VIII - forma de colocação. medoante o~ertas pu
blicas, nos termos da Resolução n• 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco Central do Brasol, 

IX - autonzação legiSlativa Leo n• 1.373, de 26 
de 1aneoro de 1989, e Decreto n• 8 355, de 26 de Ja
neorode 1989 

§ t• A publocação do anuncoo do leilão para 
oferta dos títulos refendas neste artogo será Ieda 
com antecedéncoa monoma de três doas de sua realo
zação 

§ 2• O Munocopoo do Roo de Janeoro encamonha
ra ao Senado Federal para exame da Conussão de 
Assuntos Econõmocos, toda a documentação rele
rente a oferta dos totulos emrtldos ao amparo desta 
Resolução, bem como a cadeoa de emossões desde 
a ongem da do VIda 
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An 3• O Banco Central do Bras11 encam1nhara 
ao Senado Federal. ate o dec1mo d1a de cada mês. 
para exame da Com1ssão de Assuntos Econõm1cos. 
todos os reg1stros de compra e venaa. em todas as 
modalidades. dos IIIUIOS emd1dos com base nesta 
Resolução, efetuados no mês antenor. ate a etet•va
çiio da venda delm1t1va 

An 4° A autonzação concedida por esta Reso
lução devera ser exerc1da no prazo max1mo de du
zentos :! setenta dias, contado a pan~r de sua publi
cação 

Art 5° Esta Resolução entra em VIQOr na data 
de sua publicação 

O SR. PRESIDENTE (Antomo Carlos Maga
lhães) - Aprovado o pro1eto. e estando a mate na am 
reg1me de urgênc1a, passa-se a 1med1ata apracação 
da redação f1nal 

Em discussão a redação f1nal (Pausa ) 
Não havendo quem peça a palavra. encerro a 

diSCUSsão 
Em votação a redação f1nal 
Os Srs Senadores que a aprovam que1ram 

permanecer sentados (Pausa ) 
Aprovada 
A maténa va1 à promulgação 
O SR. PRESIDENTE (Antomo Carlos Maga

lhães) -Passa-se, agora. à aprac1ação do Requen
mento n• 438. de 1998. l1do anteriormente. de urgên
Cia para o ProJetO de Resolução n• 69. de 19911, re
ferente a soiiCdação do Governo do Estado do R1o 
Grande do Sul. 

Os Srs SenadoP.ls que o aprovam que1ram 
permanecer como se encontram (Pausa.) 

Aprovado o requenmento passa-se a 1med18ta 
apreciação da maténa 

O SR. PRESIDENTE (Antomo Carlos Maga
lhães) - Item 8: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 69. DE 1998 
(Em reg1me de urgência, nos termos do 

Requenmento n• 438,de 1998- an. 336. b) 

DISCussão. em tumo uniCO, do Projelo 
de Resolução n• 69. de 1998 (apresentado 
pela CorTliSsão de Assuntos EconõmiCOS 
como conclusão de seu Parecer n" • de 1998. 
Relator Senador Francehno Peran), que au
tonza o ESiado do R10 Grande do Sul a raah
zar operação de creddo. consubstancl&da no 
contrato de aberiUra de crechiO brmado entra a 
Ullláo. o Estado do R10 Grande do Sul, o Ban
co do Estado do RIO Grande do Sul S/A -
Bannsul e a CBixa EconõmiCB EStadual do R1o 
Grande do Sul - Sulca1xa no àmbdo do Pro-

grama de 1'4-~·"' a Ree •• ruturação e ao Ajus· 
te F1scal dos Estados. no valor total de ate 
um bilhão, novecentos e adenta e sete mi
lhões e qu1nhentos m1l rea1s 

A Presidência esclarece ao Plenar~o que pode
rão ser oferecidas emendas à proposiÇão ate o en
cerramento da discussão 

Em discussão o proJSIO, em tumo un1co 
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT-SP)

Sr Pres1dente, peço a palavra para diSCutu. 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Maga

lhães) - Para diSCutir, concedo a palavra ao Sena
dor Eduardo Supllcy. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT -SP 
Para diSCUtir Sem revrsão do orador ) - Sr. Prest
dente. na Com1ssão de Assuntos EconómiCOs ,exter
namos as razões pelas qua1s o PT avalia cnt1C8111en
te esta soliCitação Por ISSO, o Parlldo dos Trabalha
dores vota contranamente ao proJetO. 

O SR. PRESIDENTE (Antomo Carlos Maga
lhães) - Cont1nua em d1scussão 

Não havendo ITIBIS quem peça a palavra, en
cerro a diSCussão 

Em votação 
Os Srs. Senadoras que o aprovam que1ram 

permanecer sentados (Pausa.) 
Aprovado, com o verto contrano do Par11do dos 

Trabalhadoras 
O proJBtO va1 à Com1ssão D1retora, para rada

çãoflnal. 
O SR. PRESIDENTE (Anton1o Carlos Maga· 

lhães)- Sobre a mesa, parecer da Cou ssão Duatora 
oferecendo a redação final, que serã lido pelo Sr 19 

Secretáno em exercíciO, Senador Joel de Hollande. 

É lido o segu1nte 

PARECER N!l431, DE 11191 
(Da Comissão D1retora) 

Redação final do Projeto de RMOiu
çiio n" 69, de 19118. 

A Comissão D1retora apreserlla a redaçio final 
do Pro1eto de Resolução n• 69. de 1998, que autonza 
o Estado do AIO Grande do Sul a reaiiZBI' operação 
de crad1to consubstanciada no contrato de aberiUra 
de creddo brmado entre a União, o Estado do Rio 
Grande do Sul, o Banco do Estado do RIO Grande 
Sul S.A. - BANRISUL e a Ca1xa Econõmlca Estadual 
do R1o Grande do Sul - SULCAIXA, no irrtl:to do 
Programa de ApoiO a Reatruturação e ao AjUSie Fis
cal dos Estados, no valor de ate R$1.987.500.000,00 
(um bilhão, novecentos e adenta e sete milhões e 
qu1nhentos m11 rea1s) 



JUN~H~O~I~99~8~------------------~AN~~-SDOSENADOFEDERAL 

Sala de Reunrões da Com1ssão. 30 de JUnho 
~e 1 998 - Anto mo .Carlos Magalhães, Presidente 
- Ronaldo Cunha Lima, Relator - Geraldo Melo -
Carlos Patroc1nio 

ANEXO AO PARECER N• 431, DE 1998 

Faço saber que o Senado Federal aprovou. e 
eu. __ , Pres1dente, nos tennos do ar!. 48, ttem 28, 
ao Reg1mento lrttemo, promulgo a segUinte 

RESOLUÇÃO N° , DE 1998 

Autoriza o Estado do Rio Grande do 
Sul, a realizar operação de cnidito con
substanciada no contrato de abertura de 
crédito finnado entre a União, o Estado 
do Rio Grande do Sul, o Banco do Estado 
do Rio Grande do Sul S.A. - BANRISUL e 
a Caixa Econ6mica Estadual do Rio Gran
de do Sul- SULCAIXA, no imbito do Pro
grama de Apoio à Reestruturação e ao 
Ajuste Fiscal dos Estados, no valor de 
até R$1.987 .500.000,00 (um bilhão, nove
centos e oitenta e sete milhões e qui
nhentos mil reais). 

O Senado Federal resolve 
Art 1" É o Estado do R10 Grande do Sul autonza

do a real1zar a operação de credtto consubstanaada 
no contrato de abertura do credito firmado erttre a 
Umão. o Estado do R1o Grande o Sul, o Banco do Es
laao do R10 Grande do Sul S A - BANRISUL e a Cai
xa EconõmiCa Estadual do R1o Grande do Sul - SUL
CAIXA, no ãrrotto do Programa de Apoto à Reestrutu
ração e ao AJuste FISCal dos Estados. no valor de até 
R$1 987 500.000.00 (um bilhão, novecemos e ottema 
-. sete rmlhões e qt11nhemos rml reaiS). 

Paragrafo umco Os recursos do f1nanc1amen1o 
refendo neste art1go destmam·se. exclusiva e obnga
lor~amenle, a prop1c1ar a redução da presença do se
lor publico estadual na a11v1dade f1nance1ra bancana, 
nos lennos da Med1da Prov1sõna n• 1.612-21, de 
1998 e da Clausula V1ges1ma do Contrato de Refi
nanciamento celebrado entre a Umão e o Estado do 
R1o Grande do Sul, em 15 de abnl de 1998 

Art 2" A ope111ção de creddo refenda no artigO an
tenor lera as segulflles cooldlç6es fnanceuas básicas: 

I - valor do crédito a ser liberado pela Umão: 
at!! A$1 987 500.000,00 (um bilhão. novecemos e OI
tenta e sete milhões e qUinhentos mil reaiS), sendo 
que os recursos serão utilizados exclusrva e obnga
tonamente da segu1nte forma 

a) ate R$562.500 000.00 (qUinhentos e ses
senta e dms milhões e qu1nhentos m1l rea1s), para 

saneamento e modem•zação tecnolog•ca do Bann
sul. devendo atender as segu1mes finalidades. 

1) ate AS367 SOO DOO oo (trezentos e sessenta 
e sete milhões e qurnhentos m1l rea1s) destinados a 
constitUição de prov1são para perdas em operações 
de CréditO; 

2) ate R$56.000 ooo.oo (c1nquenta e se1s mi
lhões de rea1s) destinados a constrtUição de prov1são 
para perdas em outros at1vos. 

3) ale R$30 000 000,00 (tnma rmlhões de reaiS) 
designados a baoca parc1al de crednos tnbutanos. 

4) até A$29 000 000,00 (vmte e nove milhões de 
rea1s) desl1nados a ba1xa parcial de aiiYOS ddendos, 

5) ate R$50 DOO 000,00 (cinquenta mdhões de 
rea1s) destinados a constitUição de provisãO para 
cont1ngénc1as trabalhiStas. e 

6) ate A$30.000 000.00 (tnnta milhões de 
rea1s) dest1nados a 1nvest1mentos em 1nfonnat1Ca, 

b) o Bannsul se compromete a complernemar a 
prov1são para perdas em operações de crédtto em 
R$62.500.000,00 (sessenta e dois rmthões e qui
nhentos md rea1s). totalizando A$430 000 000,00 
(quatrocentos e lnma milhões de rea1s), no mamemo 
em que o Estado assum1r a d1v1da do refendo banco 
JUnto ao Banco Nac1onal de DesenvolVImento Eco
nõmiCO e Soc1al - BNDES - ou capitalizar o mesmo 
em 1gual valor; 

c) até R$1.425 000.000,00 (um bdhão e quatro
centos e v1me e c1nco mdhões de rea1s), para a 
transfonnação da Sulca1xa em agênc1a de fomento, 
devendo atender as segu~ntes finalidades: 

- 1) ate A$1 047.000 000,00 (um b1lhão e qua
renta e sete milhões de rea1s) destinados à qunação 
da carteira 1mobll1ana e FCVS da Sulca1xa, . 

2) até R$278 000 000,00 (duzentos e setenta e 
orto milhões de rea1s) destinados a cobertura de defi
Ciência patnmomal da Sulca1xa, e 

3) ate R$100 000 000.00 (cem milhões de 
rea1s) dest1nados a capitalização da agênc1a de fo
mento; 

d) os valores Citados nas allneas antenores se
rão atuallzados pela vanação da taxa SELIC divulga
da pelo Banco Central do Brasd de 1• de Janeiro de 
1998 ate a data das liberações previstas na Cláusula 
Quarta do Contrato, 

11 -fonna de liberação dos recursos 
a) as liberações dos recursos serão realizadas 

pela Secretana do Tesouro Nac10nal - STN, em con
sonãnaa com o art 1 o da Med1da PIOVIsõna n" 
1.612-21, de 1998. e 

b) a liberação de recursos para caprtahzação 
da agênc1a de fomertto e cond1c1onada a comprova-
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ção da regular constduiÇãO da refenda agênc1a e a 
obter.ção das autonzações necessanas ao seu lun
Cionamento. 

III - forma de pagamento 
a) as parcelas dos recursos liberados serão In

corporadas na parcela (P) deflmda n~ Contrato de 
Rel1nanc18mento. nas mesmas datas em que ocorre
rem as liberações, Rl{:oendo-se pelas condiÇÕes da
quele InStrumento. 

b) ocorrendo a h1potese pi'8VIsta no § 2" do art. 
5° da Medida PI'OVISÓIIa n• 1.812-21. de 1998, o sal
do devedor Incorporado, devidamente atuaiiZBdO, 
sera apartado do saldo devedor de (P) do Cordrato 
de Refrnanc1amento e amorfludo com base M Ta
bela Price. sem a observãnc~& do llmde máx11no de 
corr.,>romet1memo da Receda l.1qU1da Real - R~. a 
que se refere aquele Instrumento 

Art 3° O eJCercícao da autoriZBção concedida 
por esta 1esolução e condiCIOnado a que o Estado 
do R1o Grande do Sul comprove, )unto ao Banco 
Central do Brasil, o cumpnmento do diSposto no Inci
so III Co art. 187. da ConstitUIÇão Federal 

Art 4° A autonzação concedida por esta reso
lução devera ser exerc1da no prazo de duzentos e 
seterda d1as, a cardar de sua publiCação. 

Art. 5° Esta resolução emra em v1gor M data 
de sua publicação 

O SR. PRESIDENTE CAntamo Carlos Maga
lhães)- Aprovado o proJeto, e estando a mataria 
em reg1me de urgêr.c1a, passa-se a 1med1ata apre
Ciação da redação f1nal 

Em d1scussão a redação f1nal (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, er.cerro a 

diSCUSsãO 

Em votação a redação f1nal. 
Os Srs Ser~&dores que a aprovam que1ram 

permanecer serdedos. (Pausa ) 
Aprovada. 
A maténa va1 à promulgaçeo 

O SR. PRESIDENTE (Ardamo Carlos Maga
lhães)- Passa-se. agora, à aprec18ção do Requen
mento n• 439, de 1998, lido amenorrnente, de urgên
cia para o PIOJSto de Resolução n' 70, de 1998. re
ferente a soiiCdação do Govemo do Estado do Rio 
Grande do Sul 

Os Srs. Senadores que a aprovam que11am 
permanecer como se encontram. (Pausa ). 

Aprovado o requenmemo, passa-se a 1med18ta 
apreclaçiio da maténa. 

O SR. PRESIDENTE (Amonao Carlos Maga
lhães) - Item 9: 

PROJETO DE RESOLllvÃO N9 iJ, DE 1998 

I Em reg1me de urgênc1a. nos termos do 
Requenmento n• 439,de 1998- art 336. b) 

Discussão, em tumo úniCo, do Prqeto 
de Resolução n• 70. de 1998 (apreserdado 
pela Com1ssão de Assuntos EconõmiCOs 
como conclusão de seu Parecer ri' , de 
1998, Relator Senador João Rocha), que 
autonza o Estado do R10 Grande do Sul a 
contratar operação de reilrl8nci8JII8nto de 
d1vldaS mob1llána e comratual do Estado, 
consubstanciadas oo cordrato de confissão, 
promessa de assunção, consoltdação e ,..,,_ 
nar.c~&mento de diVIdas, celebrado com a 
Umão, em 15 de abnl de 1998, com base no 
protocolo de acordo f1rrnado emre a oJmão e 
o Govemo do Estado do Rao Grande do Sul, 
no ãmbdo do Prograrr~& de Apoao ã Reestru
turação e ao A)uste Fiscal dos Estados, no 
valor de nove bilhões, quatrocentos e VInte e 
sete m1lhões, trezentos e VInte e quatro 11111, 
novecemos e Ollenla reaiS e quarente e três 
centavos, e no cordrato de promessa de 
compra e venda de ações e outras a•'IIIIÇ8S, 
firmado em 15 de abnl de 1998, entre as 
Cemra1s Elétncas Bres1le1res S.A - Eletro
brás e o Estado do R10 Grande do Sul, com 
a 1nterven1ênaa da Companhia Estadual de 
Energ1a Elétnca - CEEE e da União. 

A Presn:lênciB esclarece ao Plenáno que pod&
rão ser oferecidaS emendas a proposiÇão até o en
cerramento da diSCussão. 

Em d1scussão o proJSIO, em tumo úniCO 
O SR. PEDRO SIIION (PMDB-RS)- Sr. P18S1-

derde, peço a palavra para diSCutir. 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Maga

lhães) - Para d1s<.ut1r, concedo a palavra ao SeM
dor Pedro S1mon 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para diSCu
tir Sem reVIsão do orador.)- Sr. Pre&ldente, quero 
apenas esclarecer que essa e uma maténa que 
acredno ser da maaor 1mportãr.c1B. F01 fedo um acor
do com muda grandeza errtre os GoverriOS Federal, 
por 1nterrned1o do M1n1stro da Fazenda e sua equ1pe, 
e o do R10 Grande do Sul. Vamos votá-la agora. É 
do Interesse dos dOis Governos lazer essa rolagem 
e equilibrar essa questão. Mas, há um aspecto que 
gostana de deocar claro aqu~: provavelmente essa 
melena sera rediSCUIIda oo futuro 

No encontro de contas errtre o GcMimo do RIO 
Grande do Sul e o Govemo Federal, levanta UrriB 
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questão, 1nctusrve ex1ste um proJeto que passou por 
esta Casa em que chamo a atenção para o lato de 
que quatro Itens não terem s1do considerados pelo 
Governo do RIO Grande do Sul e pelo M•msteno da 
Fazenda. polque não houve um entendimento entre 
eles. Agora, no acordo que finnaram, ficou claro entre os 
dOis que esta maténa sera esiUdada nos seus detalhes, 
sera feda uma apuração e se o entendimento 111er, have
ra de ser debatida a maléna no futuro 

F1z ao Presidente da Republica, ao M1mstro da 
Fazenda e ao Governador do R10 Grande do Sul a 
segUinte consideração. no encontro de contas, não 
estão sendo consideradas quatro questões. 

Pnme~ramente, o Governo do Estado do R10 
Grande do Sul construiu a Aços F1nos P•ranm S.A 
Travou-se uma guenra, polque o Governo Federal d•· 
z1a que o R1o Grande do Sul não possUia o m1néno 
em seu subsolo e que lena uma demanda fraca em 
relação aquele produto As 1ndústnas de aço deve· 
nam fiCiu no RIO de Jane1ro, São Paulo ou M1nas 
Gera•s, no tnãngulo onde ha o m1néno e a demanda 
Fo1 uma luta murto ddicll para se demonstrar que, 
em sendo ass•m. o Japão sena um mero conjunto de 
Ilhas vulcâmcas, po1s lambem la, depo1s da guerra, 
não havsa mmeno ou consumo 

FOI dada autonzação para o R•o Grande do Sul 
construir a us1na Aços F1nos P~rat1n1 S A, que o Go· 
vemo Estadual fez com o seu propno d1nhe1ro A us•· 
na deveria produz" 450 md toneladas, na pnme1ra 
etapa, produz1u-se de 150 m1l toneladas e ela entrou 
em funcionamento. Contudo, a S1delbras nunca v1u 
com s1mpat•a essa us1na Aquela lo• uma epoca de 
governos militares. em que o Governo Federal era 
favorável ao monopoiiO estatal apenas de alguns 
produtos. mas tão-<~omente pelo Governo Federal 

Chegou-se a um ponto em que fomos levamos a 
votar uma le1 - e eu era Deputado Estadual, l1der da 
Bancada do MDB. que t1nha 33 de 55 Deputados -. 
pela qual passavamos a Aços F~nos P1rat1m S A para 
o Governo Federal e, em contrapartida, ele assum•a 
a responsabilidade de aumentar a capac1dade de 
produção da us•na. que devena aumentar de 150 rml 
para 450 m11 toneladas. 

Faz tempo que 1sso aconteceu• O Governo 
Federal assum1u o controle da us1na e não concre
t•zou a meta de 450 mil toneladas de aço. e, age· 
ra, pr~vat•zou-a Concorda V Ex• que. se pfiVal•
zou. e normal que 1ndemze o A1o Grande do Sul 
em relação ao que é do R1o Grande do Sul e não 
elo Governo Federal' 

Essa questão só não ve1o para cá polque é 
ev1dente que a srtuação e complexa Tem se que 

----------------
mostrar o quanto o Governo do R1o Grande do Sul 
pagou. como lo•fe•to esse pagamento etc Mas essa 
e uma questão que tem de ter respaldo naquilo por 
que o Governo do R•o Grande do Sul se end1V1dou, 
lutou e naquilo que constru1u a Us1na de Aços F1nos 
P~rat1m S.A, hOJe, nas boas mãos do Grupo Joham
peter Gerclau. Melhor rnposs•vel' 

O segundo ponto refere-se ao pólo petroqUiml
co V Ex" conhece, Sr. Presidente• Há o pólo petro
quim•co de São Paulo, ant~go, obsoleto Construw
se um pólo modemiss•mo. de grande s1gnd1C8do, o 
da Bah1a O Governo Ge1sel se lançou na constru
ção do terceiro pólo petroqUimiCO Fo• uma guenra' 
São Paulo quena construir o terceiro lá e, JUnto com 
a construção. moderniZar o dele A Bah1a quena, fe
liz da v1da com o dela ta pronlo, duplicar o seu O 
R•o de Jane1ro quena que fosse no R1o de Jane1ro O 
Parana, no Paraná. FOI uma luta. Sr Prestdente' 

É Interessante que os gauchos ocupamm, durante 
murto tempo, a Presldênaa da RepúbliCa. mas quando a 
assurrnam ficavam com vergonha de ajUdar o Alo Gran
de, por considerar tal fato gauchiSmo. A ponte São Bor· 
ta/São Tome. devena ter sido feda pelo Dr. GetúliO Var
gas quando assum~u a Presldénaa da RepúbliCa, em 
t930, entretanto, 101 construída no Governo Fernando 
Hennque, no mandato do Governador AntôniO Bntto• 
Portanto, ha um senhmento de vergonha de ajudar o R10 
Grande. po~que parece que fica ISSO mal para o PleSI· 
dente Por ISSO, o Pre&ldente Emesto GeiSet não quena 
o terce•ro pelo no R•o Grande do Sul Prelena que fosse 
oy na Bah18 ou no R10 de Jane1ro 

Dessa forma, eu. então L1der da Opos•ção. 
cne1 uma comrc:;são na Assembléra Leg1slat1va, un•
dos todas as forças do R1o Grande do Sul, no sen
tido de construir o pelo no Estado Todavia, a ma 
vontade do então Pres1dente da Repubhca, Ernes
to Ge•sel, era tão grande, que, quando f01 VISitar o 
A10 Grande do Sul. sohc1tamo-lhe uma aud1énc•a. 
que for marcada para acontecer em Santana do LI
vramento, por ocas•ão da vrs1ta de Sua Excelên
Cia ao local. O então Governador Synval Guazzelh, 
da Arena, fretou um av1ào e levou ate o cardeal O 
V1cente Scherer, o Pres•clente elo Tnbunal de Justi
ça do Estado, todas as forças v1vas do R10 Grande 
do Sul lolaram o plenano da Prefeitura do Estado 
Na oportumdade, o Governador Guazze111 Citou o 
nome de todos os presentes, ~nclus1ve de m•nha 
pessoa, diZendo "Aquele e o L•der da Opos1ção e 
Presidente do MDB e adversano do meu Governo 
S. Ex• va1 talar em nome de todos nos" E eu fale•. 
moslrando ao Pres•dente da Repúbhca que Sua 
Excelência estava prestes a cometer uma tremen· 
da InJuStiça contra o R1o Grande do Sul, so para 
d1zer que não 1a dar ma1s gauchada 
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Ganhamos o polo. Mas para que va adoante. 
em v1rtude da burocr.:IB da PetroqUisa, que é maiS 
dura com relação ao R1o Grande do Sul -V Ex' bem 
o sabe -, para que andasse, o Governo do Estado 
tez desde o aterro ate a parte que lo1 considerada a 
ma1s modema no mundo, de combate à poluiÇão. O 
Govemo gastou, Sr. Presidente - falo com tranqii1l1· 
dade, po1s não lo1 no meu G<.Nerno, foi no Governo 
do Or Amara! de Sousa. que está aí para conflnnar 
- cerca de US$ 250 milhões de d6laras para a 1111-
clantação da sua parte na construção do pólo. 

Agora, o Governo Federal pnvabmu o pólo. É 
JUSto que se diSCUta, que se debata - gasto que 
o Governo Estadual 1'81l11Z0u numa obra federal. a 
qual o Governo Federal esta recebendo, sendo que 
uma dessas partes não 101 Ieda por ele, mas s1m 
;>elo Govemo do R10 Grande do Sul. 

A terce1ra CJI-*' é tratar de fazer JUStiça ao Go
•erno Samey. V. Ex' 101 um dos poucos MiiiiSiroS que 
a)udou o R10 Grande do Sul na questão da CRT, CUJO 
deserMllwnento estava sendo boicotado há anos, n
clusMI com recurso para o Supremo Tribunal FedaiBI, 
poiS ta bnham perdlllo em Iodes as instênaas. V. Ex" 
teve a grandeza de entJar com requenmento e lllltar o 
recurso, o que, para a l.RT do R10 Grande do Su~ b 
da maJOr 1mportânca No Governo do PI8Sida de Jae6 
Samey nos. do R10 Grande do Su~ VM1111DS IIIIUaÇÕIIII 
dd1ce1S. Meu Governo estava numa SlluaÇio tão cllfcil, 
que fiz um acordo com o P18111dente Jollé Samey no 
papel, onde nós construiríamos, aslaltariamos as -
!radas ledeiiiiS, corno por ~ a Estrada do ~ 
cerca de 100 km, a Rodovia do Infamo, una série de 
estradas ledeiiiiS como as BRs, que o Governo asta
dual asfaltana, em COJM!n10 linnado, 1eoebaia o Ci
nheuo de volta. e não recebeu. Isso gerou uma crille 
enoJme na Jelonna agniria. 

O know how dessas mvasões começou no Rio 
Grande do Sul De repente, o Estado do Rio Gande 
do Sul lo1 praticamente tornado por una guerra civil. 
com Invasões em massa por todo o 1ntenor. Para 
tentar equac1onar essa questão, Sr. PI'I!Sidenle, 
acho que fUI o ún.co Governador - não conheçlo ou
tro, me perdoe a sincendade - o úniCO Governador 
que fez 1elorma agrária comprando terra à VISta, pa
ga. 1do em d1nhe1ro, para fazer a diStribuiÇão e aqua. 
Clonar aqueles pontos que estavam prabcamllnlll à 
betra de uma tragécla. Maa fiz isso em c:onvtnio cam 
o M1niSiério da Relonna Agrária - está lé o docunaiiD 
em que se diZ que nós darfamos o dinheiro -, potqUa 
o Governo do Estado - V. Ex" sabe melhor do que 
eu - não pode lazer reforma agrária, não pode ~
propnar. A relonna agrána, pelo manos naquele 
epoca, era de responsabtkdade apenas do GcMtmo 
Federal. Então. o que f1z foi comprar as terras, pagA-

laa. E o n convên1o com o MmiSiéno da Refonna Agrá
na, tM!rnos o compromiSSo de que esses 25 m11 hec
tares que tmhamos comprado nos danam uma refor
ma agrána E o Governo do Estado, 1nclus~ve, con
cordou que. quando essa d1nhe1ro v111sse, seria ena
do um fundo para comprannos l'llBIS 25 mil hectan!S, 
e aas1m por diBnte. Não V~>IO até hOJ&. 

Portanto, são qualro Itens que estão sendo dlll· 
cUbdos e que não estio n_. r~~~gOCJBção de dívida. 
Mas eu espero que, um dia, quando viiiR!m aquo -
porque haverá de ser um entendimento; pode não 
ser 250. mas 50 mlhões - as questões do pólo e aa 
outras, mas que são reaiS - quando vierem aqu1, 
não va alguem dJZer: "Mas, agora. Já passou, deve
nam ter falado naquela oportunidade. • Eu estou fa
lando na oportumdade. Vamos votar a lavor. vamos 
agradecer, pensamos que está bem; mas. IHIIIII8S 

quatro Itens, o Mm111téno da Fazenda e o Gov8mo 
do Estado chegaram à conclusão de que ssrio c!JS· 
eubdos a poetarlorl, e, a posteriori. 1rã0 chegar à 
SOlução. 

Peço desculpas a V. Ex". mas eu bnha de lazer 
essa argumentação, para que, daqu1 a um ano- nio 
1181 se estarei aqu1 -, se esse projelo v1er para cá e 
alguém do RIO Grande do Sul levantar a ques!Ao, 
nio se drga que isso bnha de ser feito naquela opor
tunidade. Isso está ssndo feito na oportunidade. 

Obrigado, Sr. p,_JCiente. 
O SR. PRESIDENTE (Antonro Carlos Maga

lhães)- Se voltar daqui a dez anos. V. Ex" ainda 
estará aqUI. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Maga
lhães) - Não havendo maiS quem que1ra diiiCUbr, 
&IICIIffO a diSCussão. 

Em votação. 
Oa Srs. Senadoras que o aprovam queiram 

perrnafiiiCer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O proJeto va1 à Cornisaãn Dlretora, para rede· 

çiofinal. 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Maga

lhães) - Sobre a ~. pa18C8r da Com •o Dlnt
tora, oferecendo a redação final que será lido pelo 
Sr. 1° Seaetário em IIX8It:ício, Senador Joel de Hol
lande. 

É lido o llllgUinte: 

PARECER N" 432, DE 19118 
(Da Comissão Dinttora) 

Raa~la final do Plojeto de ReH!u
çlo nl70, de 1118. 
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A Com1ssão D1retora apresenta a redaçào f1nal 
do ProJeto de Resolução n• 70, de 1998, que au1on
za o Estado do R10 Grande do Sul a contratar opera
ção de ref1nanc1amento de d1111das mobd1ana e con
tratual do Estado, consubstancl&das no Contrato de 
Confissão, Promessa de Assunção, Consolidação e 
Ref1nanc1amento de Dívidas, celebrado com a 
Umão, em 15 de abnl de 1998, com base no proto
colo de acordo f1nnado entre a Un1ão e o Estado do 
R1o Grande do Sul, no ãmbdo do Programa de Apo1o 
a Reestruturação e ao AJuste F1scal dos Estados. no 
valor de R$9 427.324 980,43 (nove bilhões, quatro
centos e v1nte e sele milhões, trezentos e v1nte e 
quatro md, novecentos e ortenta reaiS e quarenta e 
três centavos) e no contrato de promessa de compra 
e venda de ações e ou1ras avenças. f1nnedo em 15 
de abnl de 1998, entre as CentraiS Elétncas Brasilei
ras S A. - ELETROBRÁS, e o Estedo do R10 Grande 
do Sul, com a 1ntervemênc1a da CompanhiB Estadual 
de Energ1a Eletnca- CEEE, e da União. 

Sala de Reumões da Com1ssão, 30 de JUnho 
de 1998 - Antonio C.rloa llllgalhies, Presidente 
- Gersklo Melo - Cerloa Plllrocinio - Aonslclo 
Cunha Lima, Relator. 

ANEXO AO PARECER N" 432, DE 1998 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, • Presidente, nos tennos do art 49, 
1tem 28, do Regimento Interno, promulgo a segu1nte 

RESOLUÇÃO N° • DE 1998 

Autoria o Estado do Rio Grande do 
Sul a conb atar opersção de refinancia
mento de dfvidaa moblli6rla e contratual 
do Eatado, conaubatancladaa no Contra
to de Confillllio, Promeaaa de Assunção, 
Conaolldaçlo e Refinanciamento ds Divi
das, celebrado com a União, em 15 de 
abril de 1998, com base no protocolo de 
acordo firmado entra a União e o Estado 
do Alo Grande do Sul, no ãmbito do Pro
grama de Apoio ii Reestruturação e so 
Ajuste Fiscal dos Estados, no valor de 
A$9.427.324.980.43 (nove bllhéies, quatro
centos e vinte e seta milhões, trezentos e 
vinte e quatro mil, novecentos e oitenta 
reais e quarenta e trls centavos) e no 
contrato de p-de compra e venda 
de a9ÕBS e outras avenças, firmado em 
15 de abril de 1998, entre as Centrais Elé
tricas Brasilelru S. A. - ELETROBAÁS, e 
o Esiado do Alo Grande do Sul, com a ln-

terveniência da Companhia Estadual de 
Energia Elétrics - CEEE, e da União. 

O Senado Federal resolve 
Art 1° E o Estado do R1o Grande do Sul auton· 

zado a contratar operação de ref1nanc1amento de di
viCias mob1hána e contratual do Estado, consubstan
c~&das no Contrato de Confissão, Promessa de As· 
sunção. Consolidação e Ref1nanc1Bmento de Divi
das, celebrado com a Umão. em 15 de abnl de 1998, 
com base no protocolo de acordo f1nnado entre a 
Umão e o Estado do R1o Grande do Sul, no ãmbrto 
do Programa de Apo1o a Reestruturação e ao Ajuste 
F1scal dos Estados e no contrato de promessa de 
compra e venda de ações e outras ao~enças, f1nnado 
em 15 de abnl de 1998, entre as CentraiS Elétncas 
Bras1le1ras S A - ELETROBRÁS, e o Estado do RIO 
Grande do Sul, com a 1nterven1ênc111 da Companhia 
Estadual de Energ1a Elétnca- CEEE, e da União. 

Art 2" A operação de credrto refenda no art1go 
antenor terá as segUintes cond1ções l1nance1ras: 

I - valor da diVIda a ser adqumda pela União· 
R$9.427.324.980,43 (nove b1lhões, quatrocentos e 
v1nte e sete imlhões, trezentos e v1nte e quatro m1l, 
novecentos e oitenta rea1s e quarenta e três cen
tavos) Desse valor sera deduzida a parcela de 
R$1 644.901.532,15 (um bilhão, seiSCentos e quarenta 
e quatro mdhões, novecentos e um mil, qu1nhentos e 
tnnta e dois reaiS e quiiiZII centavos), conespondentes 
ao subsidiO concedido pela Un1ão ao Estado do R10 
Grande do Sul, nos termos do § 4" do art 3" da Le1 n• 
9.496, de 11 de setembro de 1997, sendo refinallCiado 
o valor de R$7.782.423.448.28 (sete bilhões, setecen
tos e ortenta e doiS m1lhões, quatrocentos e VInte e três 
mil, quatrocentos e quarenta e orto reaiS e VInte e orto 
centavos), correspondente a 

a) R$7.157035.135.40 (sete b1lhões, cento e 
c1nqiienta e sete milhões, b'lnta e cmoo mil, cento e 
tnnta e c1nco reaiS e quarenta centavos), correspon
dentes ao valor da diVIda moblll&na exiStente em 31 de 
março de 1996, Blnda não paga, ou a que, consbtulda 
após essa data, consubstanciOu sua Simples rolagem, 
atuallzado até 15 de abril de 1998, pelas c:ondlções es
tabelecidas na Cláusula OitaVa do Contrato. 

b) R$625.388 312,88 (seiscentos e v1nte e Cln· 
co mlhões, trezentos e ortenta e orto mil, trezentos e 
doze rea1s e ortenta e orto centavos). corresponden
tes aos saldos devedores dos contratos f1nnados 
com a Ca1xa EconõmiC8 Federal- CEF, ex1stentes 
em 16 de dezembro de 1997, ao amparo dos Votos 
CMN n"s 162 e 175, de 1995, e 122, de 1996, e su
cedâneos, atuallzados até 15 de abnl de 1998, pelas 
condições preVIStas na Clãusula Ortava do Contrato, 
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11 - encargos 
a)1uros 6% a a (seos por cento ao ano). 
b) arual•zação do saldo devedor mensalmente 

pelo IGP-01. 
III - praza trezentas e sessenta prestações 

mensa1s e consecutivas, 
IV - garanroas as receitas propnas do Eslado. 

as transferêncoas consblucoonaos e os credrtos de 
que trata a Leo Complemerrtar n• 87. de 13 de se
tembro de 1996, 

V- condrções de pagamento 
a) amortrzação ema""*'ána R$1.~ 50.000.000,00 

(um bolhão, cento e conqOenta molhões de reaos) da 
seguonte forma 

1) R$650.000 000,00 (seoscentos e conqiierrta 
molhões de reaos), da seguonte forma: 

- R$500 000 000 00 (quonhentos mtlhões de 
reaos) medoante transferêncoa da trtulandade das 
ações da Companhra de Geração T érmoca de Ener
goa Elétnca - CGTEE, para a Unoiio, hvres e desem
baraçadas de quaosquer õnus, 

- R$150.000.000,00 (cento e conqüenta molhõ
es de reaos) medoante oncorporação deste valor, que 
no contrato a CentraiS Elétncas Brasileiras S.A. -
Eletrobras reconhece como crédrto da Unoiio, em fu
turo aumento de caprtal da Eletrobrás a ser subacnto 
e ontegrahzado pela União; 

2) R$500 000.000.00 (quonhentos molhões de 
reaos) que corresponde ao valor de díVIdaS da em
prese Companhoa Estadual de Energoa Elétnca -
CEEE JUnto ao Governo Federal, que serão hquo
dadas ate 30 de novembro de 1998, da seguonte 
forma 

- medoante assunção pela Eletrobrás, do saldo 
devedor do Contrato Particular de Conlossão, Assun
ção, Consolidação e ReiJNUICiamento de Dívidas, 
celebrado entre a Umiio e a CEEE, em 30 de abril 
de 1994, ao amparo da Leo nO 8.727, de 5 de novem
bro de 1993, 

- a diferença entre o valor de R$500-IXXUXIO,OO 
(quinhentos milhões de reaiS) e o valor assumido no 
rtem antenor, será liquodada medrante Incorporação 
deste-valor, que no ato do contrato, a Elatrobrás re
conhece como credrto da Unoiio, em futuro aumento 
de capotai da Etetrobrás a ser subscrito e lnlegrallza
do pela União, 

b) amortJZaçãtT. em trazentos e s easanta pen:e
tas mensaiS, pela Tabela Prlce, Imitadas ao dasplndlo 
R'IIIM8l de 1112 (um doze avoa) de 13% (tJeze porcen
to) da Recerta Uquoda Real do Estado - RLR. 

Parágrafo umco. O descumpnmento pelo Esrta
do do Roo Grande dO Sul das obngações constantes 

do contrato de refonancoamento. oncluondo atrasos de 
pagamentos, assom como das metas foscaos e fonan
ceoras. acordadas em seu Programa de Reestrutura· 
ção e de AJuste Fiscal, omphcara. enquanto persostor 
o descumpromento, a substrtuoção dos encargos fo
nancelros referidos no caput por encargos equova
lentes ao custo médoo de colocação da doVIda mobo
hána federal, acrescodo de JUros moratonos de 1~ 
a.a. (um por cento ao ano), e a elevação do lomrte de 
dospêndoo para 17% (dezassete por cento) da Receo
ta Líquoda Real do Estado - RLR 

Art 3" O exercocoo da autonzação concedida 
por esta resolução e condocoonado a que o Estado 
do Roo Grande do Sul comprove, 1unto ao Banco 
Central do Brasol. o cumpnmento do dosposto no onco
so III do art 167 da Constrtuoção Federal 

Art 49 A autonzação concedida por esta reso
lução devera ser exercocla no prazo de duzentos e 
setenta doas, a contar da data de sua publocação. 

Art. s• Esta resolução entra em VIgor na data 
de sua publocação 

O SR- PRESIDENTE (Antonoo Carlos Maga· 
lhães) -Aprovado o proJeto, e estando a matána 
em nsg1me de urgência, passa-se a omed1ata apre
coação da redação tonal. 

Em doscussão a redação tonal (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

diSCussão. 
Emvotaçao. 
Os Srs Senadores que a aprovam qUBiram 

permanecer sentados. (Pausa ) 
Aprovada. 
A matána vao à promulgação 
O SR. PRESIDENTE (Antomo Carlos Maga

lhães) - Passa-se, agora, à apraaação do Requen
mento rf' 440, de 1998, lodo antenormente, de urgên<'oa 
para o PIOJBID de RMdJIÇiio rf' 71, de 1998, nllerente 
à soldaçiio do Governo do Estado da Pernambuco. 

Os Srs. Senadores que a aprovam qUBiram 
permanecer como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado o nsquerimento, pasaa-se à ornedoata 
apranação da maténa 

O SR- PRESIDENTE (Antonoo Cllrlos Maga
lhães) -118m 10: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 71, DE 1998 

(Em regime de urgência. nos termos do 
Requenmento n• 440,de 1998 - art. 336, b) 

DllcJ=são, em tumo .nco. do P!aJ1*1 de 
Rasolilçiio rf' 71, de 1998 (apnnntado pela 
Colo 110 de Assurms EOOIIOmcos como oon
duaão de seu P.- rf' , da 1998, Rellltor: 
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Senador Ney Suassuna), que autonza o Es
lado de Pernambuco a reahzar operação de 
credno. consubslanc1ada em contrato ~rma
do em 12 06.98, entre a Urnão e o EstadO 
de Pernambuco. com a lntentenlêncl8 dO 
Banco do EsladO de Pernambuco S.A -
Bandepe e do Banco Central do Bras1l, de 
abertura de credito e de CQI1lllB e venda de 
ações, no ãmbrto do PrograrriB de ApcHo a 
Reestruturação e ao Ajuste FISCal dos Esta
dos, no valor total de ate um bilhão, quatro
centos e noventa e doiS milhões de reaiS. 

A Pres1dênc1a esclarece ao Plenano que pode
rão ser oferec1das emenda a proposiÇão até o encer
ramento da d1scussão. 

Em diSCussão o pro)Bio, em turno úniCO. (PaUISB.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

diSCUSsãO 

Em votação. 
Os Srs Senadores que o aprovam que1ram 

permanecer senlados (Pausa ) 
Aprovado 
O proJeto va1 à Com1ssão D1retora, para reda

çãoflnal 
O SR. PRESIDENTE (Antomo Carlos Maga

lhães) - Sobre a mesa, parecer da Comissão Dlre
tora. oferecendo a redação f1nal que será lido pelo Sr. 
1° Secretano em exert:ICIO, Senador Joel de HoDanda 

E lido o segu1nte. 

PARECER N"433, DE 1998 
(Da Com1ssão D1retora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n• 71, de 1998. 

A Com1ssão D1retora apresente a redação fi
nal do Projeto de Resolução n• 71, de 1998, que 
autonza o Estado de Pernambuco a realizar opera
ção de cred1to consubstanCiada em contrato firma
do em 12 de JUnho de 1998, entre a Umão e o Es
tado de Pernambuco, com a '"tervemênCJa do 
Banco do Estado de Pernambuco S.A - BANDE
PE e -do Banco Central do Brasil, de abertura de 
cred1to e do compra e venda de ações, no ãmb1t0 
do Programa de Apo1o à Reestruturação e ao 
Ajuste F1scal dos Estados, no valor total de até 
R$1.492 000 000,00 (um bilhão, quatrocentos e 
noventa e d01s milhões de rea1s) 

Sala de Reumões da Com1ssão, 30 de Junho 
de 1998. - Antonio Carlos Magallhãea, Presidente 
- Ronaldo Cunha Uma, Relator - Ganido Melo -
Cerlos Patrocínio. 

ANEXO AO PARECER N° 433, DE 1998 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, • Presidente. nos termos do art 48. 
1tem 28, do Reg1mento Interno, promulgo a segUinte 

RESOLUÇÃO N° , DE 1998 

Allklriza o EsWJo de Pernambuco a 
raaiiDr operação de cniãdo consubstan
ciada em ccw 1bato firmado em 12 de junho 
de 1998, entnt a União e o Estado de Per
nambuco, com a lntelweniãncla do Banco 
do Estado de Pernambuco S.A. - BANDE
PE e do Banco Central do B111sil, de 
aberlu111 de crédito e de compra e venda 
de ações, no imbito do Programa de 
Apoio à Reestrutui'IIÇão e ao Ajuste F"IS
cal dos Estados, no valor total de alli 
R$1A92.000.1100,110 (um biNo, cp.abw.
tos e I1CM!I da e dois milhões de reais). 

O Senado Federal resolve· 
Art. 1° É o Estado de Pernambuco autonzado a 

realizar operação de crédito consubstanciada no 
contrato de abertura de créd1to f1rmado em 12 de JU
nho de 1998, entre a União e o Estado de Pemem
buoo, no ãmbrto do Programa de Aparo à Reestrutu
ração e ao AJuste F1scal dos Estados, no valor de 
até R$1.492.000 000,00 (um bilhão, quatrocemos e 
noventa e doiS mlhões de rea1s). 

Art 2" A operação de creddo refenda no art1go 
antepor terá as segUintes condições f1nance1ras ba
SICilS" 

I - valor do créddo a ser liberado pela Umão 
ate R$1.492.000 000,00 (um bilhão, quatrocentos e 
noventa e dois milhões de re&IS), sendo que os re
cursos serão utilizados exclusiVa e obngatofl8mente 
da segUinte forma: 

a) até R$1 130.000 000.00 (um bilhão, cento e 
tnnta milhões de rea1s), destinados a cap1lalização 
do Bandepe para recomposição patnmomal: 

b) até R$342.000.000,00 (trezentos e quarente 
e doiS rrnlhões de reaiS) para aqu1s1Ção de at1vos do 
Bandepe pelo Estado, 

c) até R$20.000.000,00 (v1nte rmlhões de rea1s) 
para 1ntegrai1Z8Ção de capdal da Agênc1a de Desen
volvimento a ser constttuida. 

11- os valores cdados nas alíneas a e b serão 
etual1zados pela vanação da taxa SELIC diVUlgada 
pelo Banco Central do Brasil, de 30 de abnl de 1998, 
até a data do cumpnmento das condiÇÕeS a que se 
relere a Cláusula Segunda do Contrato; 

III - forma de liberação dos recursos: 
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a) as liberações de recursos serão realizadas 
pela Secrelana do Tesouro Nac1onal- STN em con
sonãnaa com o art 10 da Medida PI'OIIISOIIB rf 1.654-25. 
de 1998. por conla e ordem do Estado, observarKb
se os hmnes. di!Yidamente atuallzados conforme re
fendo antenormente, da segu1nte forma: 

1) dJretamente ao Bandepe· 
- até R$1 130.000.000,00 (um bilhão, cento e 

tnrna milhões de rea1s), v1a aumento de capllal, para 
recomposição patnmomal, 

- desses recursos. o Bandepe deverá utiliZar 
ate R$420 000.000,00 (quatrocernos e v1nte milhões 
de re81s) para capdahzaçào da Bandepe PrevKiêncoa 
Social - Bandeprev, destinada a cobertura de paas•
vos atuanms. 

2) d1relamente ao Eslado 
- até R$343.000 000,00 (trezentos e quarenta 

e doiS m•lhões de 1881S), para aqu1s1Çiio de atNOS do 
Bandepe; 

- ate R$20.000.000,00 (v1nte milhões de -.s) 
para 1ntegrai1Zação de capnal da Agênaa de Desen
vohnmerno a ser constill.nda: 

- a hberação de recursos para capilalizaqão da 
agência de fomento e condiCIOnada a comprovação 
da consllluiÇiio da refenda agência e à obtençio das 
autonzações ~ssánas eo seu lui'ICIOIIIImeniO; 

IV- forma de pagamento 
a) es parcelas dos recursos liberados seria •n

corponldos na parcela (P) dehmda no Conlrato de 
ReflnarK:1amerno, nas mesmas dalas em que ocone
rem as hberações, ragerKb-se pelas con<IIÇ!jes da
quele Instrumento: 

b) se, decorndos dezono meses da dsta da as
Sinatura do Contrato de Rel1nanaamento, o Estado 
debVer o controle aaonáno de qualquer 1nsbluiçio fo
nancelra, o saldo devedor (P) Incorporado, devida
mente atuahzado, será apartado do saldo devedor 
(P) do Contrato de Rellnanc~amerno e amarbZado 
com base na Tabela Prlce, sem a observância do li
mite max1mo de comprornebmento da Receita LiqUI
da Real - RLR, a que se refere aquele lnstrumerno. 

§ 1° O Estado se obnga a vender o controle 
aaonáno do Bandepe a tereetros, até 30 de novem
bro de 1998, ubiiZBndo o produto então arrecadado 
para arnortiZBção do Contrato de Refrnai'ICIIIrrllllll 
Em caso da não al1enação atá a data est1pdada, o 
Estado alienará à União as ações de - btulandade 
no capital SOCIIII do Bandepe. 

§ 2" Do preço final de compra e venda das 
ações será subtraldo o valor utiiiZBdo para amorti
zação do Contrato de Ref1nanc1amento, atuakzado 
conforme o d1sposto na Cláusula Sét1ma daquele 

Instrumento Se a dderença for pos1t1va a Umão utili
zara o valor correspondente para amort1zac;ão do 
saldo devedor do Contrato de Rehnanc•amento de 
acordo com a Clausula Dec1ma Pr1me1ra deste Ins
trumento Se negat1va. o valor da refenda dderença 
sera Incorporado ao saldo devedor da parcela (P) a 
que se refere a Clausula Quarta do Contrato de Refi
nanciamento 

Art 3" O exerciCIO da autonzação concedida 
por esla Resolução e condiCionado a que o Estado 
de Pernambuco comprove, (Unto ao Banco Central 
do Bras11, o cumpnmento do disposto no 1nc1so III do 
art 167 da ConstnuiÇão Federal 

Art 4° A autonzação concedida por esta Reso
lução devera ser exerc1da no prazo de duzernos e 
setenla d1as, a conlar da sua publiCação 

Art. 5° Esta Resolução entra em v1gor na data 
de sua publiCaÇão 

SR. PRESIDENTE (Antomo Carlos Maga
lhães) - Aprovado o proJeto, e estando a maténa 
em reg1me de urgénce. passa-se a unediBla apn!CIB

ção da redação ftnal 
Em discussão a redação f1nal. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

diSCUSsãO 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam quetram 

permanecer sentados. (Pausa l 
Aprovada 
A rriBténa va1 a promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga

lhães) - Passa-se. agora, a aprec~ação do Requen
merno n• 441, de 1998, hdo antenormente, de urgên
Cia pata o Projeto de Resolução n• 72, de 1998, re
fererlte a soliCitação do Governo do Estado de Per
nambuco. 

Os Srs. Senadores que a aprovam que1ram 
permanecer como se encontram (Pausa ) 

Aprovado o requenmento, passa-se a rmedJata 
apreciaÇão da rr~atena 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
-llllm11: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 72, DE 1998 

(Em reg1me de urgénc1a, nos termos do 
Requenmento n• 441, de 1998 - art 336, b ) 

DISCussão, em turno uniCo, do ProJSIO 
de Resoluç.iio n• 72, de 1998 (apresernado 
pela ComiSSão de Assuntos Econ6mlcos 
como cor~~:lusão de seu Parecer n• , de 
1998, Relator: Senador Ney Suassuna), que 
autonza o Eslado de Perr~ambuco a cornra-
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lar operação de ref1nanc•amen1o de d1v1das 
do Estado, consubstanciada no contrato de 
conf1ssão, assunção. consolidação e ref1~ 

nanc•amento de d1v1das. celebrado com a 
Umão em 23 de dezembro de 1997, e o ter· 
mo ad1I1Vo ao contrato, de 12 de tunho de 
1998, com base no protocolo de acordo fir
mado entre a Un1ão e o Governo do Estado 
de Pernambuco, no ãmbrto do Programa de 
Apo1o a Reestruturação e ao Ajuste F1scal 
dos Estados, no valor total de cento e ses
senta e três milhões. se•scentos e quarenta 
e um mil, quinhentos e v1nte e c1nco rears e 
cinquenta e três centavos 

A Pres1dênc1a esclarece ao Plenano que pode
rão ser oferecidas emendas a proposiÇão ate o en
-erramento da d1scussão 

Em d1scussão o proJeto, em tumo úniCO. (Pausa ) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

diSCUSsãO. 

Em votação 
Os Srs. Senadores que o aprovam que1ram 

oermanecer sentados (Pausa.) 
Aprovado 
O protelo va1 a Com1ssão D1retora para reda· 

ção final 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga· 

1ães)- Sobre a mesa. parecer da ComiSSão D1retora. 
oferecendo a redação f1nal Que sera lido pelo Sr 1• 
3ecretano em exerc•c•o Senador Joel de Hollanda 

E hdo o segu1nte 

PARECER N• 434, DE 1998 
(Da Com1ssão D1retora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n• 72, de 1998. 

A Com1ssão D1re1ora apresenla a redação l1nat 
~o Protelo de Resolução n• 72. de 1998, que auton
za o Eslado de Pernambuco a contratar operação de 
el~nanc•amento de d1v1das do Estado, consubstan
~•ada no Contrato de Conl•ssão. Assunção, Consoh· 
dação e Rel•nanc•amanlo de D•v•das, celebrado com 
a Umão, em 23 de dezembro de 1997, e o termo ad•· 
.1vo ao Contrato. de 12 de Junho de 1998, com base 
10 protocolo de accrdo firmado entre a Umão e o Es
lado de Pernambuco, no ãmb1to do Programa de 
~po1o a Reestruturação e ao AJusle F1scal dos Esta
jos no valor total de R$163 641 525,53 (cento e 
sessenta e três milhões. se•scentos e quarenta e um 
m1l, qu.nhentos e v1nte e c1nco rea1s e Cinquenta e 
lrês centavos) 

Sala de Reumões da Com1ssão 30 de tunho 
de 1998 - Antonio Carlos Magalhães, Presidente 
- Ronaldo Cunha Lima, Relator - Carlos Patrocí
nio- Geraldo Melo. 

ANEXO AO PARECER N° 434, DE 1998 

Faço saber Que o Senado Federal aprovou, e 
eu Presidente, nos termos do art. 48. 1tem 28, do Re
gimento Interno. promulgo a segwnte 

RESOLUÇÃO N• • DE 1998 

Autoriza o Estado de Pernambuco a 
contratar operação de refinanciamento de 
dividas do Estado consubstanciada no 
Contrato de Confissão, Assunção, Con
solidação e Refinanciamento de Dividas, 
celebrado com a União, em 23 de dezem
bro de 1997, e o tenno aditivo ao Contra· 
to, de 12 de junho de 1998, com base no 
protocolo de acordo firmado entre a 
União e o Estado de Pernambuco, no ãm
blto do Programa de Apoio a Reeatrutura
ç.iio e ao Ajuste Fiscal dos Estados, no 
valor total de R$163.641.525,53 (cento e 
sessenta e três milhões, seiscentos e 
quarenta e um mil, quinhentos e vinte e 
cinco rea1s e cinquenta e três centavos). 

O Senado Federal resolve 
Art t• E o Estado de Pernambuco autonzado a 

contratar operação de rel1nanc•amento de diVIdas do 
Estado, consubstanciada no Contrato de Confissão, 
Assunção. Consolidação e Rel~nanc1amento de DIVI
das, celebrado com a Umão, em 23 de dezembro de 
1997. e termo ad1t1vo ao Contrato de 12 de tunho de 
1998, com base no protocolo de acordo l1rmado en· 
Ire a Un1ão e o Estado de Pernambuco, no ãmbrto 
do Programa de Apo10 à Reestruturação e ao Atuste 
F1scal dos Estados 

Art 2" A operação de cred1to refenda no art1go 
anter1or lera as segumtes cond•ções flnance1ras 

I -saldo da d1v1da R$163 641 525.53 (cento e 
sessenta e três mtlhões, se1scentos e quarenta e um 
mil, quinhentos e v1nte e cmco rea1s e CinqUenta e 
três centavos), em 23 de dezembro de 1997, sendo 
de R$157 571 413,95 (cento e c1nquenta e sete mi
lhões, quinhentos e setenta e um m1l. quatrocentos e 
treze rea1s e noventa e c1nco centavos) o valor a 
sere rel•nanc•ado, e R$6 070 111,58 (se•s m1ihões, 
setenta m11. cento e onze rea1s e Cinquenta e o~o 
centavos), o valor correspondente ao subsidiO con
cedidO pela Umão ao Estado de Pernambuco, nos 
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termos dos §§ 2" a 4" do an 3• da Le1 n• 9 496. de 
11 de setembro de 1997. 

11 - encargOS' 
a)JUIUS' 6% a.a 1se1s por cento ao ano); 
b) atualrzação do saldo devedor mensalmente 

pelo IGP-DI, 
III - prazo: tnnta anos; 
IV - garantra receitas propnas do Estado, 

translerênci8S do Fundo de PartJCrpação dos Esta
dos - FPE, e os crédrtos de que trata a Ler Comple
mentar n• 87, de 13 de setembro de 1996; 

V - condrções de pagamentO' 
a) amortiZaÇão extraorrirnána equrvalente a 

R$31 514 282.79 (tnnta e um milhões, qurnhe1111os e 
catorze mrl, duzentos e Ollenla e dors raars e setenta 
e nove centavos), atualrzado pelas mamas condrç6-
es do restante da diVIda, e que será obJBIO de <agiS
Iro em uma conta grálrca. O pagamento sara eletua
do nas segurntes condrções·em sets prastações 
mensars consecutrvas, vencendo-se a pnmetra em 
30 de JUnho de 1998, e as demaiS nos masmos di8S 
dos meses subsequentes, as pnsstaçiles poderão 
ser lrqurdadas com racursos provenrentes da alrena
ção das ações da Companhra Telel6nrca de Per
nambuco S A. - TELPE, e da CompanhiB Pernarn
bucana de Bomlcha Srntétrca S A. - COPBRBO, 
que o Estado se obriga, pelo contrato, a pi'OIIICMII', 
ate 30 de novembro de 1998,na Bolsa de Valores 
dos Estados do RK> de Janetro - BVRJ, de São Pau
lo- BOVESPA, ou de Pernambuco- BVPE, após 
obtrdas as autonzações legrslatrvas estaduBJS naces
sanas: 

b) amottrzação: em trezentas e sessenta par
celas men&als, pela Tabela Pnce, a 1112 (um doze 
avos) da 11 ,5% (onze rntetros e crnco déCimos por 
cento) da Recerta Uqurda Real do Estado- ALA 

Parágrafo únrco O descumpnmanto pelo Esta
do de Pernambuco das obngações constam. do 
contrato de relrnancl8manto, rnclurndo atrasos ele pa
gamentos, assom como das matas IISCBIS e lrnancet
ras, acordadas em seu Programa da Reeatrutwaçio 
e de AJusta Frscal, rmplrcará, enquanto perslstrr o 
descumpnmanto, a substrturção dos encargos fman
cerros refendas no Clput, por errcargos equrvalentes 
ao custo medK> de colocação da drvrda rnobllrána fe
deral, aci'IISCido de JUros de mora de 1% a.a. (um 
por cento ao ano),e a elevação do lrmrte de dapin
dro mensal para 15,5% (qurnze rnterros e crnco déci
mos por cento) da Recerta Liquida Real do Estado
ALA 

Art 3" Pelo termo adrtrvo do Contrato de Con
lrssão, Assunção. Consolidação e Refrnancramento 

de D1VIdas celebrado entre a Unrão e o Estado de 
Pernambuco. a Unrão se compromete a conceder lr
nancramento ao Estado, em valores a serem frxados 
pelo Banco Central do Brasrl, para promover os BJUS· 
tes prevK>s necessános a prrvatiZação do Banco do 
Estado de Pernambuco - BANDEPE, e a cnaçlo de 
agêncra de desenvolvrmento, con1onna d~ na 
Medrda Provraóna n• 1.654-24, de 14 de nao de 
1998, a no protocolo de acordo firmado entre as par
tes, em 30 de abnl de 1997 

Art. 4° O exercícK> da autonzação corx.dlda 
por esta Resolurção é condiCIOnado a que o Estado 
de Pernambuco comprove, JUnto ao Banco Central 
do Brasol o cumpnmanto do drsposto no rncrso III do 
art 167 da Constrturção Federal. 

Art s• Este Resolução entra em 111g0r na data 
de sua publrcaçAo 

O SR. PRESIJENTE (Amlnro Carlos Mag-. -n) 
- Aprovado o proJeto, e estando a maléna em ragr
me da urgêncra. passa-se a rmedrata aprac:raç6o da 
nsdação hnal. 

Em diSCUssão a radação lrnal. (Pause.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

drscussão. 
Em votação. 
Os Srs. SenadoraS que a aprovam qU81ram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A maténa vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Anlano Carlos Mag-. ' ) 

- Passa-se, agora, à apr8CIIIÇAo do Requenmanto no 
442, de 1998, lido antenormente, de urgêncl8 para o 
ProJBio de Reaoluc;iio no 73, de 1998, referente à so
lrcitação do Governo do Estado de Goiás. 

Os Srs. Senadoras que a aprovam quaram 
permanecer como se etiCOI 1b am. (Pausa.) 

Aprovado o requerimento. passa-se à rmadiata 
apAICIBçâo da matéria. 

o SR. PRESIDEN1'E (Anoruo Carlos MagaNes) 
-Item 12: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 73, OE 1998 
(Em nagrme de urglncra. nos termos do 

Requenmento ri' 442, de 1998 - art. 336, b) 

o;s.., ••••o. em turno úniCO, do Prqato 
de Resoluc;iio no 73, da 1998 ~~ 
pala Comssão da Assuntos Ecoll6micos 
como conclusão da seu Pai8CIIr ri' , da 
1998, Relator: Senador João Rocha), que 
autonza a 111e1ivaç1o de Contrato de Confis
são, Assunçlo, Consolrdação e AelinanciB
mento de DIVIdas, celebrado entre a União e 
o Estado de Gorés, no Ambrto do Programa 
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de Ap01o a Reestruluração e ao AJUSte Fis
cal dos Estaaos 

A Pres1dênc1a esclarece ao Plenar~o que pode
rão ser oferecidas emendas a propos1ção ate o en
cl!rramento da d1scussáo 

Em discussão o projeto. em turno úniCO. (Pausa ) 
Não havendo quem peça a palavra. encerro a 

d1scussão 
Em votação 
Os Srs Senadores que o aprovam que~ram 

permanecer sentados (Pausa.) 
Aprovado 
O projeto va1 a Com1ssão 01retora. para reda

ção fmal 
O SR. PRESIDENTE (Antomo Cartas Magalhães) 

- Sobre a mesa, parecer da Com1ssão 01retora, ofe
recendo a redação f1nal que será lido pelo Sr 1° Se
cretar~o em exerc•c•o. Senador Joel de Holfanda. 

E lido o segu1nte: 

PARECER N" 435, DE 1998 
(Da Com1ssão D1retora) 

Redação final do Projeto de Resolu
~o n• 73, de 1998. 

A Com1ssão D~retora apresenta a redaçáo f1nal 
do ProJetO de Resolução n• 73, de 1998. que auton
za a efel1vação de Contrato de Conf1ssão Assunção, 
Consolidação e Ref1nanc1amento de DIVIdas, cele
brado entre a Umão e o Estado de G01as. no ãmb~o 
do Programa de Apo1o a Reestruturação e ao Ajuste 
F1scal dos Estados 

Sala de Reumões da Com1ssão, 30 de junho 
de 1998 Antõnio Carlos Magalhães. Presidente -
Ronaldo Cunha Lima, Relator - Geraldo Melo -
Carlos Patrocínio. 

ANEXO AO PARECER N• 435, DE 1998 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu. __ • Pres•dente, nos lermos do art 48, ~em 28. 
do Reg1mento Interno, promulgo a segu1nle 

RESOLUÇÃO N• , DE 1998 

AutoriZa a efetivaçáo de Contrato de 
Confissão, Assunção, Consolidação e Refl
nanciameniO de Dividas, celebrado entre a 
União e o Estado de Golllis, no âmbito do 
Programa de Apoio à Reestruturação e ao 
Ajuste Fiscal dos Estados. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° E o Governo Federal autonzado a cele

brar. com o Estado da Golas, Contrato de Conf1ssão, 
Assunção. Consolidação e RefinanCiamento de D1v1-

das. no ãmbrto do Programa ce Apo10 a Reestrutura 
ção e ao AJuste F1sca1 dos Eslados 

Art 2° As condições para a operação serão as 
segUintes 

I - valor da d1vtda a ser adqumda pela limão 
R$1 340 356 054,35 (um bilhão, trezentos e quaren· 
ta m•lhões, trezentos e c1nquenta e ss1s m1l, cinquen
ta e quatro rears e tnnta e c1nco centavos). assrm 
d1stnbu1dos 

a) da d1v1da mob1har1a ex1stente em 31 de mar
ço de 1996, a•nda não paga. ou a que. const1tu1da 
após esta data, consubstanciOU sua s1mples rola 
gem, atualizada ate 20 de março de 1998, 

b) dos saldos devedores dos contratos firma
dos com o Banco Nac1onal de DesenvoiVJmento 
E::onômiCO e Soc1al - BNDES- ate 31 de março de 
1996, 

c) dos saldos devedores dos contratos l~rma· 
dos com a Ca1xa Econõm"Ca Feoeral - CEF, ate 31 
de março de 1996, destinados a prc>Jeto de habita
ção e saneamento, e 

d) do\1 saldos devedores dos contratos f1rrnados 
com a CEF com amparo nos votos do Conselho Mone
tano NaciOnal- CMN n"s 162 e 175, de 1995, e suas 
alterações. atuaiiZSdos até 25 de março de t99B, 

11 - valor a ser ref1nancrado do valor total de 
R$1 340.356 054,35 (um bilhão, trezentos e quaren
ta milhões, trezentos e cmquenta e se1s mu. c1nquen 

... ta e quatro rears e tnnta e c1nco centavos) sera de 
duz1da a parcela de R$1n 298 291,39 (cento e se
tenta e sete m1lhões, duzentos e noventa e o1to mil, 
duzentos e noventa e um rea1s e tnnta e nove centa
vos), correspondente ao subs1d1o conced1do pela 
Umão ao Estado de Go1ás. nos termos do § 4° do 
art 3°, da Le1 n• 9 496, de 1t de setembro de 1997. 
sendo rel1nanc1ado o valor de R$1 163 057 762,96 
(um bilhão. cento e sessenta e três milhões c1n· 
qiienta e sete mil, setecentos e sessenta e do1s rea1s 
e noventa e se1s centavos), ass1m d1stnbU1dos· 

a) d1wda mob1l1ana· R$764 758 187.21 :sete
centos e sessenta e quatro milhões setecentos e 
Cinquenta e o~o m1l, cento e o~enta e sete rea1s e 
v1nte e um centavos), 

b) dnnda contratual- BIVDES: RS 132 23t 588,89 
(cento e tnnta e doiS milhões, duzentos e tnnta e um 
m1l, quinhentos e o1tenta e 0110 rea1s e Oitenta e nove 
centavos); 

c) d1wda contratual- CEF (habitação e sanea
mento) R$36.506 944,77 (tnnta e se1s m1lhõeE qUI· 
nhentos e seiS mil, novecentos e quarenta e quatro 
rea1s e setenta e sete centavos). 
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d) d1vlda contratual- CEF (VOtos CMN n"s t62 e 
t75 de 1995 e suas aneraçóesl R$229 561 042,09 
(duzentos e v•nte e nove m•lhões quinhentos e ses
senta e um m11. quarenta e do1s rea•s e nove centavos!. 

III - encargos JUros de 6'1-o a a (seiS por cento 
ao ano) calculados sobre o saldo devedor ex1stente, 
sendo aebllado no pnme1ro diB de cada mês, 

IV - atualtzação do saldo devedor vanação po
Sitiva do lndiCe Geral de Preços (conce1to de d1spo
n1b1hdade 1ntema) da Fundação Getulio Vargas -
IGP-DI. 

V - condtções de pagamento da amotttzação 
extraorritnana· R$232 61 1 552,59 (duzentos e tnnta 
e do1s m1lhões. se1scentos e onze mil, quinhentas e 
cmquenta e doos reaos e conquenta e nove centavos), 
correspondente a 20% (vonte por cento) da dovoda re
lonancoada. atuahzada pela vanação posdwa do IGP 
- DI, acrescoda de 1uros de 6% a a (seos por cento 
ao ano). com recursos provementes de 

a) coeddos liquides e oenos do Estado 1unto a 
União, em decorrêi1CIII de """reendlmentos no tell'lló
no do aluai Estado de Tocantins, de acon:lo com o dis
posto no § 7" do an 13 do AID das DISpoSIÇÕeS Consb
tuetonaos Transdonas- ADCT, a serem apurados con
lonne auddona a ser 188hzada pela Secretana Federal 
de Controle - SFC, CUJOS valores seriio conciliados 
pela Secretana de PlanejameniD e DesenvoMITEIIIO 
Regoonal do Estado de Goiás - Seplan. 

b) coedltos que tenham sido obJI!Io de nevação a 
que se relere a Medida PIOVISÓna n• 1 635-22, de 12 
de JUnho de 1998, pelo valor presente calculado à taxa 
de desconlll de 12% aa (doze por canto ao ano), 

VI - cOndiÇÓes de pagamento da arnottrzaçjo 
ordtnana. R$930.446.21 0,37 (novecentos e tnnta mo
lhões, quatrocentos e quarente e seiS 1T111, duzentos 
e dez reaos e tnnta e sete cantavas), que deverá ser 
paga em trezentas e sessenta prestações me111181s, 
pela Tabela Prlce, lmttadas ao diSpêndiO mensal de 
1112 (um doze avos) de 15% (qu1nze por cento) da 
RecEIIIa Loquode Real do Estado - RLH, 

VIl - gatBntlas: as receitas plápnas do Eslado, 
as transferàllCIIIS constJIUCJ01181S e os credltos de 
que trata a Leo Complementar n• 87, de 13 de se
tembro de 1996. 

Ali. 3" A autonzação concedoda por esta reso
lução deveni. ser exercida no pr<:zo de duzenros e 
setenta dlllll, a contar de sua publicação. 

Ali 4° Este resolução entra em vogor na data 
de sua publocação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonoo Carlos Maga
lhães l - Aprovado o proJete., e estando a maténa 

em reg•me de urgãnc1a passa-se a •medtata apre
Ciação da redação final 

E:m o1scussão a redação tonal (Pausa ) 
Não navendo quem peça a palavra, enceno a 

dtscussào 
Em vo1ação 
Os Srs. Senadores que a aprovam queuam 

permanecer sentados (Pausa ) 
Aprovada. 
A matena vao à promulgação 
O SR. PRESIDENTE (Antonoo Carlos Maga

lhães) - Passa-se, agora. à aprecoação do Requen
mento n' 443 de 1998. lodo anteno111181118, de urgência 
para o ProJeto de Resolução n" 74, de 1998, l1lferar4e 
a solocdação do Governo do Estado da Bahla. 

Os Srs. Senadores que a aprovam quetram 
permanecer como se encordram. (Pausa.) 

Aprovado o requenmento, passa-se a orned!ala 
apreaação da maténa 

O SR. PRESIDENTl! (AntonK> Caltos Magalhies) 
-Item 13: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 74, DE 1998 
(Em regome de urgêncoa. nos termos do 

Requenmento n• 443, de 1998 - an 336, b ) 

DISCUSSão. em turno úmco, do Ptqato 
de Resolução n" 74, de 1998 (apo Untado 
pela Comssão de Assuntas ECOIIOmicos 
como concluSio de seu P..-r ri' , de 1998, 
Relalor Senador Belo Parga), que autonm o 
Estado de Balua a COIICIIdat garanll8ll e oon
toagarallbaS às apefBÇÕeS de Cládito a 1111n1m 
cantratadas no êmbilo do Programa de Recu
peração da Lavoura Cacauellll ElaJana, 111rto 
às mstllu!ÇÕ88 de cnidliD oficiais_ 

A Presldêncoa esclarece ao Plenêno que pode
rão ser olerecodas emendas à proposição até o en
cerramento da diSCussão 

Em diSCUssão o p10J810, em turno úmco. (Pausa_) 
Não havendo quem peça a palavra, enceno a 

d1~cussãc 
Em votação. 
Os Srs Senadores que o aprovam queitBm 

permanecer sentE'dOS (Pausa.) 
Aprovado 
O p;qeto vao -1 Comossão Doretora, para reda

çãofonal 
O SR. PRESIDENTE (AntonK> Caltos MliGIII as) 

- Sobre a mesa, parecer da ComiSaiio D1retora, ofe
recendo a redação hnal que será lido pelo Sr. 11 Se
cretano em exercício, Senador Joel de HollandL 

E lido o seguonte: 
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PARECER N" 436, DE 1998 
(Da Com1ssão D1retora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n• 74, de 1998. 

A Com1ssão D11etom apresenta a redação f1nal 
do ProJeto de Resolução n• 74, de 1998. que autori
za o Estado da Bah1a a conceder gamnt1as e contra
garantias as operações de cred1to a serem contmta· 
das no ãmbrto do Progmma de Recuperação da La
voura Cacaue1m Ba1ana, JUnto às InStitUIÇões de cre
dito OfiCiaiS 

Sala de Reun1ões da Comossão, 30 de 1unho 
de 1998 - Antonio Carlos Magalhães, Pres1dente 
- qonaldo Cunha Lima, Relator - Geraldo Melo, 
Carlos Patrocínio, 

ANEXO AO PARECER N9 436, DE 1998 

Faço saber que o Senado Fedem! aprovou, e 
eu. , Presodente, nos lennos do art 48. 
1tem 28. do Regomento lntemo. promulgo a seguonte 

RESOLUÇÃO N° , DE 1998 

Autoriza o Estado da Bahla a conce
der garantias e contragarantias às opera· 
çães de crédito a -.m contratadas no 
âmbito elo Programa de Recuperação da 
Lavoura Cacaueira Baiana, junto às insti· 
tuições de crédito oficiais. 

O Senado Fedeml resolve: 
Art 1 • E o Estado da Bahoa autonzado a con

ceder gamntoas, no valor de ate R$25.800 DDD.DD 
(vonte e conco rralhões e ortocentos m1l reaos). as ope
rações de crédrto a serem contmtadas no ãmbrto do 
Programa de Recuperação da Lavoum Cacaue1m, 
JUnto às 1nslotuoções de crédrto ofiCoaos. 

Pamgrafo ún1co Os recursos refendas no ce
pu! deste art1go serão destinados ao f1nancoamento 
do controle da doença "Vassoum de Bruxa· e a re
cupemção da produiMdade e da competrt1vodade da 
lavoura cacaueom baoana. 

Art Z' As operações de credoto referidas no ar
ligo antenor deverão observar as segu1ntes condiÇõ
es f1nanceuas· 

I - volume de recursos: R$215.000 DDO,DD (du
zentos e qu1nze molhões de reaiS) para o penodo de 
1998 a 2000, 

11 - taxa de JUtDS: medoa de 5% a a. (c1nco por 
cento ao ano), 

IIJ - Indexador. T JLP; 
IV - destinação dos recursos: controle da 

doença "Vassoum de Bruxa", dentro do Progmma 
de Recuperação da Lavoura Cacaueira Ba1ana, 

V - condiÇÕes de pagamento 
ai do pnnc1pat em dezesse1s parcelas semes

trais apos carênc1a de dors anos, 
b) dos Juros e>ugíveos semestmlmente. sem 

per~odo de caréncoa, 
VI -garantias: Fundo de PartiCipação dos Es

tados - FPE -e recursos do Fundo de Defesa da 
Econom1a Ba1ana- FUNDECON 

Art. 3• A concessão de gamnt1as e contmga
rantoas refendas no art 1" não sem computada pam 
efeoto de apuração dos l1m1tes foxados no art. 4° da 
Resolução n• 69, de 1995, do Senado Federal 

Art 4° A autonzação conced1da por esta Reso
lução devera ser exerc1da no prazo máxomo de du
zentos e setenta doas, contado da data de sua publi
cação 

Art. 5• Esta resoluçãoo entra em v1gor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- Aprovado o proJeto, e estando a matena em nego
me de urgêncoa. passa-se a med1ata &pn!Ciação da 
redação f1nal 

Em doscussão a redação f1nal (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encenro a 

diSCUSsãO 
Em votação 
Os Srs. Senadores que a aprovam que1ram 

pennanecer sentados. (Pausa ) 
Aprovada. 
A maténa vao a promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antomo Carlos Maga

lhães)- Passa-se, agom, a aprec1ação do Requen
mento n• 447, de 1998, lido antenonnente, de urgiln· 
Cla para o Protelo de Resolução n• 75, de 1998. re
ferente a solocrtação do Governo do Estado de Mato 
Grosso do Sul 

Os Srs Senadores que a aprovam que1ram 
pennanecer como se encontram (Pausa ) 

Aprovado o requenmento, passa-se a omedoata 
aprec1ação da maténa 

O SR. PRESIDENTE (AntonKl Carlos Magalhães) 
-Item 14: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 75, DE 1998 
(Em regome de urgêncoa, nos tennos do 

Requenmento n• 447, de 1998- art. 336, b ) 

Doscussão, em turno úniCO, do Prqeto 
de Resolução ~ 75, de 1998 (apresenrado 
pela ComiSSão de Assuntos Econõmcos 
corno conclusão de seu Parecer ~ , de 1998. 
Relator Senador Jose Fogaça). que autonza 
o Estado do Mato Grosso do Sul a contratar 
operação de rehnancoamento de díVIdas do 
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Estado consubstancoada no Contrato de 
Confossão, Assunção e Refonancoamento 
de dovodas celebrado com a Umão, em 30 
de março de 1998, com base no protocolo 
de acordo formado entre a Umão e o Estado 
do Mato Grosso do Sul, no ãmbrto do Pro
grama de Apooo a Reestruturação e ao 
Ajuste Foscai dos Estados, no valor de no
vecentos e três milhões, seoscentos e ses
senta mil. c1nquenta e nove rea1s e v1nte e 
um centavos. 

A Presodêncoa esclarece ao Plenano que pode
rão ser oferecodas emendas a proposoção ate o en
cerramento da doscussão 

Em doscussão o piOJI!Io, em turno umco (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação 
Os Srs Senadores que o aprovam quenam 

permanecer serrtados. (Pausa.) 
Aprovado 
O projeto vao a Comossão Doretora, para reda

ção final. 
O SR. PRESIDENTE (Arrtomo Carlos Maga

lhães) - Sobre a mesa, parecer da Comossão Dons
tora, oferecendo a nsdação tonal que será lido pelo 
Sr 1° Secretano em exercocoo, Senador Joel de Hol
landa 

E lodo o seguorrte· 

PARECER N"437, DE 1998 
(Da Comossão Doretora) 

Recla;io final do Projeto de Raeolu
çio n" 75, de 1998. 

A Comossão Doretora ap18senta a nsdação final 
do Projeto de Resolução n• 75, de 1998, que auton
za o Estado de Mato Grosso do Sul a corrtratar ope
ração de relonancoamerrto de dnndas do Estado, eon
substancoada no Corrtrato de Conlossão, Assunção e 
Relonancoamento de Dívodas, celebrado com a União 
em 30 de março de 1998, com base no protocolm de 
acordo formado errtre a União e o Estado de Mato 
Grosso do Sul, no àmbrto do Programa de apoio à 
Reestruturação e ao Ajuste Foscai dos Estados, no 
valor total de R$903 660.059.21 (novecerrtos e três 
molhões, seoscentos e sesserrta mil. conqüenta e nove 
reaos e vorrte e um centavos) 

Sala de Reuniões da ComiSSão. 30 de junho 
de 1998 - Antonio Carklll Mllgelhies, P-ldente 
- Ronaldo Cunha Lima. Relator Geraldo Melo -
Carlos Patrocínio. 

ANEXO AO PARECER N• 437, DE 1998 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presodente, nos termos do art 48, Item 28. do 
Regomerrto lrrtemo. promulgo a seguorrte 

RESOLUÇÃO N° • DE 1998 

Autoriza o Estado de Mato Grouo 
do Sul a COIIb alai operaç.io de refinan
ciamento de dívidas do Estado contiiiH
tanclado no Contrato de Confissio, As
sunção e Rellnanciamento de Dividas, 
celebrado com Uniio em 30 de março de 
1998, com baaa no protocolo de acordo 
firmado entre a Uniio e o Estado de Mato 
Grouo do Sul, no imbito do Programa 
de Apolo à Re.truturaçio e ao Ajuabt 
Fiscal dos Estados, no valor total de 
R$803.660.059,21 (novec•- e Iria mi
lhiiea, ael- e -••nta mil, cinqiien
ta e nove ,_is e vinte e um -•tavos)-

0 Senado Federal resolve 
Art. 1° É o Estado de Mato Grosso do Sul auto

nzado a corllratar operação de rehnancoamerrto de 
dívodas do Estado, consubstancoada no Corllreto de 
Conlossão, Assunção e Relonancoamerrto de DíVIdas. 
celebrado com a União em 30 de março de 1998, 
com base no protocolo de acordo formado errtte a 
Unoão e o Estado de Mato Grosso do Sul, no ãmbllo 
do Programa de Apooo a Reestruturação e ao Ajuste 
Foscai dos Estados. 

Art. 2• A operação de credito tefenda no albgo 
antenor lera as seguorrtes condoções lonanceoras. 

I - saldo da dr!llda: R$903 660.059,20 (nove
cerrtos e três molhões seoscerrtos e sessenta moi, Cln

qüenta e nove reeos e vorrte e um centavos), em 30 
de março de 1998, sendo R$806.143.222,17 (0110-
cerrtos e seos molhões , cerrto e quarenta e três moi. 
duzerrtos e vorlle e doiS reaos e dezassete cerrtavos). 
o valor a ser rel1nancoado, e R$97.516.837,04 (no· 
venta e sete molhões e dezesseos moi ortocerrtos e 
tnnta e sete reaos e quatro centavos) o valor cones
ponderlle ao subsídiO concedido pela União ao Esta
do de Mato Grosso do Sul, nos termos dos §§ 2" a 
4° do art 3° da Leo n• 9.496, de 11 de setembro de 
1997. 

11 - encatpOS: 
a) JUros: 6% a.a. (seos por cerno ao ano), 
b) atualização de saldo devedor mensalmerrte 

pelo IGPDI·DF, 
III - prazo: tnnta anos. 
IV - garantra: 18C8IIas poropnas do Estado. 

translerêncoa do Fundo de Partocopação dos Estados 
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- FPE e os credotos de que trata a Leo Complemen
tar n• 87, de 13 de setembro de 1996, 

V - COndiÇõeS de pagamento 
a) amorttzação extraordtnana equovalente a 

RS83 188 582,36 (ootenta e três milhões cento e oo
tenta e ooto mil, quonhentos e ootenta e doos reaos e 
tnnta e seos centavos), que corresponde ao montante 
llquodo apurado pelo Estado com a pnvabzação da 
Empresa Energetoca de Mato Grosso do Sul S.A. -
Emersul, a ser atuallzado de 26 de novembro de 1997 
ate 30 de março de 1998, pelas mesmas condiÇÕes do 
restante da dovoda e que sera obJI!Io de regostro em 
uma conta grafoca no Banco do Brasol, agente da ope
ração, desse total, R$1 1 170 289,75(onze milhões, 
cento e setenta moi, duzentos e ortenta e nove reaos 
e setenta e cmco centavos) serão pagos à v1sta. na 
data em que obtoda a condoção de ehcácoa do contra
to e o restante pelo Sostema de Amortozaçào Cons· 
tante - SAC, em ortenta e quatro parcelas mensaos e 
consecutovas. a contar da data de assonatura do con
trato, atuallzado pela SELIC dovulgada pelo Banco 
do Brasil, para os totulos federaos. 

b) amortização: pela Tabela Pnce, em parcelas 
llmotadas a 1/12 (um doze avos) de 15% (quonze por 
cento) da Recerta Líquoda Real do Estado- RLR 

Paragrafo unoco O descumpromento pelo Esta
do de Mato Grosso do Sul das obngações constan
tes do contrato de refmanc1amento mclu1ndo atraso 
de pagamentos, ass1m como das metas fls1cas e f•
nanceoras acordadas em seu Programa de Reestru
turação e de Ajuste Foscai, ompllcara. enquanto per
sostor o descumpnmento, a substotuoção dos encargos 
f•nance•ros refendes no caput. por encargos equiva
lentes ao custo medoo da colocação da dovoda mobo
llana federal. acrescodo de Juros de mora de 1 "'o a a 
(um por cento), e a elevação do llmote de dospêndoo 
mensal para 19% (dezenove por cento) da Receota 
Loquoda Real do Estado- RLR 

Art 3° Pelo Contrato de Confossão. Assunção e 
refonancoamento de Oovodas, celebrado entre a Unoão 
e o Estado de Mato Grosso do Sul a Umão se com
promete adiCionalmente, a assum1r e ref1nanc•ar ao 
Estado a omportãncoa de R$332 576 37,34 (trezentos 
e tnnta e d01s mrlhões. quinhentos e setenta e se1s 
mil trezentos e tront~ e sete reaos e tnnta e quatro 
centavos), correspondente ao saldo devedor. em 30 
de março de 1998. dos contratos de emprestomos 
concedodos ongonalmente à Empresa de Saneamen
to de Mato Grosso do Sul - Samesul e a Enersul, 
pelo Banco Bamenndus do Brasol S A , apos a as
sunção dessas operações pela Caoxa Económoca 
Federal - CEF. desde que atendodas as condoções 

presentas nas Resoluções n• 2 366. de 17 de março 
de 1 997 do Banco Central do Brasol, constante do 
Voto CMN n• 32, de 1 997 

Art 4° O exercocoo da Autorozação concedoda 
por esta Resolução e condocoonado a que o Estado 
de Mato Grosso do Sul comprove. JUnto ao Banco 
Central do Brasol, o cumpnmento do dosposto no onco
so III do art 167 da Constotuoção Federai_ 

Art s• Esta Resolução entra em vogar na data 
de sua publicação 

Art 69 E revogada a allnea e do art 2" da Re
solução n• 1 07, de 1 9 de dezembro de 1 996, do Se
nado Federal 

O SR- PRESIDENTE (Antonoo Cartas Magalhães) 
-Aprovado o proJeto, e estando a matena em rego
me de urgêncoa, passa-se a omedoata apreciação da 
redação fonal 

Em doscussão a redação fonal (Pausa ) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão 
Em votação 
Os Srs Senadores que a aprovam queoram 

permanecer sentados (Pausa ) 
Aprovada 
A matena vao a ;>romulgação 
O SR_ PRESIDENTE (AntoniO Cartas Magalhães) 

- Passa-se. agora. a aprecoação do Requenmento n• 
448, de 1998 lido anteroormente. de urgêncoa para o 
ProJeto de Resolução n• 76, de 1998. referente a so-

• llcotação do Governo do Estado de Santa Catanna 
Os Srs Senadores que a aprovam queoram 

permanecer como se encontram (Pausa ) 
Aprovado o requenmento passa-se a amed.ata 

aprecaação da matena 
O SR PRESIDENTE !AntoniO Cartas Magalhães) 

-Hem 15: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 76, DE 1998 
(Em regome de urgencoa. nos temnos do 

Requenmento n• 448 de 1998 - art 336, b) 

Ooscussão em turno unoco, do Projeto 
de Resolução n• 76, de 1998 (apresentado 
pela Comossão de Assuntos Econõmocos 
como conclusão de seu Parecer n9 , de 
t998 "'elator Senador Jose Fogaça), que 
autonza o Estado de Santa Catanna a con
tratar operação de reftnanc•amento de dívi
das mobo!oana e ·:ontratual do Estado, con
substancoadas no contrato de confossão, pro
messa de assunção. consohd;:!yão e reflnan
coamento de dovodas. celebrado com a 
Unoão. em 31 de março de 1998, com base 
no protocoiC' de acordo ftrmado entre a 
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Unoão e o Governo do Estado de Santa Ca
tanna, no AnW!to do Programa de Apo10 a 
Reestnrturação e ao AJuste Foscai dos Esta
dos, no valor de um bilhão, qumhentos e ctn
qüenta e dois milhões, quatrocentos m1l, tnt
zentos e se1enta. e CIIICO rea1s e odenta e 
três cenlaiiOs. 

A PI'8Sidêi'ICI8 eaclarace ao Plenãno que pode
rão ser ofeiiiCidas Maldas à proposiÇão até o en
cerramento de diSCUsaio. 

Em d- 'o o pnJJeto, em turno unco (Pausa ) 
Não heWindo quem peça a palavra, encerro a 

discussão 
Em votação 
Os Srs. Sanadores que o aprovam queuam 

permanecer sanlados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O p10J810 vm à Con1lssAo D11etora, para reda

ção !mal-
O SR. PAF• 'Bf1'E (Anlono Carlos Magatães) 

- Sobre a mesa, paraoar da ComiSSão D11etora, ole
racendo a radação final que sará lido pelo Sr. 1" Se
creténo em exen:lcio, Senador Joel de Hollanda. 

É lido o seguinte: 

PARECER N" 438, DE 11111 
(De eo-· do Diratora) 

RI f ~D ttn.l do Projlllo de RBDiu
çlo ri' 78, de 1 ... 

A Com1sslo Diralora apresenta a radaçio final 
do PIQJIIlO de R-olo IÇio n" 76, de 1998, que auton
za o Estado de Santa Catanna a contratar operação 
de ralinanc1811111111o de dividas mobdiéna e contratual 
do Estado, consubatanclllclo no Contrato de eoms
Jão, Promessa de Aaunçlo, Consolidação e Reli
nancamento de DiVIdas, celebrado com a União, em 
'11 de março de 1988, com base no prutocolo de 
acordo firmado entre a Umlo e o Estado de Santa 
Calarma, no Ambilo do Programa de Apoio à R-
tnrturação e ao AJUSte FISCIII dos Estados, no valor 
de R$1.552.400.375,83 (um bilhão, qu111hentos e c•n
qüenta e dois lllllhllee, qwdruc:entoe md, - e 
setanfa e CIIICO _,. e oitenta e três centavos 

Sala de Reuniõee da Comrssio, 30 de JUnho 
de 11111- AniDnlo Clllaa ~ Prasldenle
"-Ido Cunha L.Jn., Relator - Genlldo Melo -
c.loa Pllbocfnlo. 

ANEXO AO PARECER N" 438, DE 1998 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, P1881dente, nce lannoll do art. 48, liam 28, do 
Reg1mento Interno, prumulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N° DE 1998 

Autoriza o Estado de s.nta C11tao 1118 a 
cantratar opençio de ~de 
dividas rnabllimia e - rlla-1 do E III f 1, 
conaubldllnciadas no CcwabaiG de eor.n. 
sio, Promt ' de Aaunç6D, Cal I DIIJ 
ção e RllllriBIIdan•riD de DfvlciJI8, I L • 
do com a União, an 31 de nwço de 1-
oom bMe no piA calo de IICOI'do 11111 1 
enl8 a Unlio e o Eataclo de Sanla C I llw, 
no imbilo do JlragrmiW de Apoio ii ~ 
trulll~ e ao AIIMIII F-' doa ElllfD 1, 
no valor de R$1.552-400-375,83 (um IIJ.
Ihio, quintlerlta. e cinqiienll e ele* mi
lhões, qu&bOC&iiUa mil, b 3 

....... 

III e cinco....._ e oilenla e trk -~•-). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É o Estado de Santa Calanna autonza

do a cordratar operação de ref111811C11111111nto de dfvl
das moblllána e cordratual do Estado, consubstan
Ciadas no Contrato de Confissão, P~ de Aa
suriÇão, Consolidação e Ref111811C181111111 de DIVI
das, celebrado com a Umão, em 31 de março de 
1998, com base no protocolo de acordo lirmeclo en
tre a Unoão e o Estado de Santa Catanna, no Ambilo 
do Programa de Apo10 à R-ração e ao Ajlllla 
FISCIII dos Estados. 

Art. 2" A operação de crédito ralenda no artigo 
antenor terá as seguintes condiÇ6eli111811C1!1rae: 

I - valor da diVIda a ser adquuida pela U...O: 
R$1.552.400.375,83 (um b1lhio, qulllhentos e an
qüente e dOIS milhões, quatrocentos mi, trezenlol e 
setanta e CIIICO rears e adenta e três cardavas), cor
respondente a: 

a) R$1.085.678.564,89 (um bilhio, oitenta e 
CIIICO mlhões, seiSCIIIIIOS e seterda e oito mil, qul
n.'1entos e sesserda e quatro _,. e odenta e nove 
centavos), ratabvos à diVIda mobirléna eXIIIIente em 
31 de março de 1996, 8lllda não pega ou a que, 
constdUída apos esaa dala, conaubllanclou amplas 
rolagem; 

b) R$466.721.810,94 (quabOCIIIilllle S li ... 11 
- nulhões, .._niOIIe vi1le e um m~ ollucaillll e 
daz I8IIIS e noventa e qualrD cenJavos), ralaMIS a dlvl
delcormDIIIIS JUnto ao Banco do Brasil S.A., à Clllra 
Ecar IÕI11K:II Federal - CEF e ao Banco Regionlll de 
Desenvolvmanlo do Extrano Sul- BRDE; 

11- valor a ssr finanaado:. R$1.390.768.793,06 
(um bilhão, trazentoe e I'ICMIIIIII milh!lae, 18111 cw 11118 
e sesserda e 0110 mil, setecentos e IICMIIIIa e ble 
-.s e sas centavoe). A ~ lllllnl o valor a-
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-,~~1do peld Umãu e o valor f1nanc•ado ao Estado 
::~r respondente a 

a) RS147 797 674 64 (cento e quarenta e sete 
Milhões. setecentos e noventa e sete mi, seiSCentos 
e setenta e quatro rea1s e sessenta e quatro centa
vos). relat1vos aos custos até 3t de março de 1998. 
assumidos pela Uo1ão, prevostos \lO § 4° do art 3° da 
Le• n• 9 496, de 11 de setembro de 1997. 

b) R$13 833 908,13 (treze milhões, ortoceotos 
e trmta e três md. novecentos e orto rears e treze 
centavos). referentes aos credrtos de atualização 
monetaf!a do IPI - Exportação do Estado JUnto a 
Unrão; 

III - encargos 
a) Juros 6% a a (se•s por cento ao a\\0), calcu· 

lados sobre o saldo devedor existente e debitado no 
pnme1ro d1a de cada mês. 

b) awat1zação do saldo devedor: vanação posl
t•va do IGP- DI. 

IV - prazo: trezentas e sessenta prestações 
mensa1s e consecutrvas: 

V - garant1as as rece1tas própnas do Estado, 
as transferênc•as constrtuc1ona•s e os créditos de 
que trata a Le• Completar n• 87. de 13 de setembro 
de 1996. 

VI - cond•ções de pagamento" 
a) autonzação extraordmána: parcela Vcg, no 

valor de R$267 086 632,11 (duzentos e sessenta e 
sete milhões. o•tenta e se1s mil. se•scentos e tnnta e 
do1s rea1s e onze centavos). atuahzadas pela "varia· 
ção posrt1va do IGP - DI, acresc1da de fUros de 6% 
a a (se•s por cento ao ano), com recursos prove
mentes de 

1) alienação de ações da Centra•s Eletflcas de 
Santa Cataflna S A - CELESC, a ser promovida até 
30 de novembro de 1998, 

21 venda de 1move1s de propnedade do Estado. 
3) credrtos que tenham sido ob)eto da novaÇcto a 

que se retere a Medida Prov•sóna n" 1 635-21. de 13 
de março de 1998, pelo valor presente, calculado a 
taxa de desconto de 12"..1. a.a (doze por cento ao ano); 

b) am::>rt1zação ordmana Parcela P, \lO valor 
de R$1 123.682 160.95 (um b1lhão. cento e v•nte e 
três m1lhões. se1scentos e oitenta e do1s m1l, cento e 
sessenta rea1s e noventa e crnco centavos), que de
vera ser paga em trezentas e sessenta parcelas 
mensa1s, pela Tabela Price, llmrtadas ao d1spênd1o 
meonsal de 1/12 (um doze avos) de 13% (treze por 
cento) da Rece1ta LIQUida Real do Estado - RLR 

Art 3° O exercicr~ da autonzação concedida 
por esta Resolução e condiCionado a que o Estado 
de Santa Catanna comprove. JUnto ao Banco Central 

do Bras1l o cumpnmento do d1sposto \lO 1ncrso III, d, 
art 167 da Const1tu1ção Federal 

Art 4° A autonzação conced1da por esta Reso
lução devera ser exerc1da no prazo de duzentos e 
setenta d1as, a contar da data de sua publicação 

Art s• Esta Resolução entra em v1gor na data 
de sua publiCação 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Cartas Magalhães) 
- Aprovado o proJetO, e estando a matena em reg•
me de urgênc1a, passa-se a 1med1ata apreciação da 
redação f1nal 

Em d•scussão a redação l1nal (Pausa ) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

diSCUSsãO 
Em votação 
Os Srs. Senadores que a aprovam que~ram 

pennanecer sentados (Pausa ) 
Aprovada. 
A maténa va1 à promulgação. 
O SR- PRESIDENTE (AntoniO Callos Magahães) 

- Passa-se. agora, ã aprecração do Requenmento n• 
449, de 1998, hdo antenonmente, de urgêncra para o 
ProJeto de Resoi.Jção n• n, de 1998, referente à so
licitação do Governo do Estado do Paraná. 

Os Srs. Senadores que a aprovam que1ram 
permanecer como se encontram (Pausa.) 

Aprovado o requenmento. passa-se à •medrata 
apreciação da maténa 

O SR- PRESIDENTE (AntoniO Callos Magalhães) 
-Item 16: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 77, DE 1998 
(Em reg1me de urgêncra, nos tennos do 

Requenmento n• 449, de 1998 - art. 336, b ) 

Discussão. em turno un~eo. do ProJe'O 
de Resolução n• n, de 1998 (apresentado 
pela Com1ssão de Assuntos Econõmrcos 
como conclusão de seu Parecer n• , de 
1998. Relator: Senador Francet1no Pere~ra), 
que aulonza o Estado do Parana a contratar 
operação de refinanciamento de drv1da mo
brllána do Estado, consubstanaada no con
trato de confissão, assunção e relrnanc•a
mento de dividas, celebrado com a Unrão. 
em 31 de março de 1998, no ãmbrto do Pro
grama de Apo1o à Reestruturação e ao AJUS
te Ascal doS Estados, no valor de qurnhen
tos e dezenove mrlhões, novecentos e qua
renta e quatro mil, quatrocentos e seiS rea1s 
e noventa e orto centavos. 
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A Pres1dênc18 esclarece ao Plena11o que pode
rão ser oterec1das emendas a proposiÇão ate o en· 
cerramento aa d1scussão 

Em diSCUssão o PI'OII!IO. em turno uniCO (Pausa ) 
Não havendo quem peça a palavra. encerro a 

d1scussão 
Em votação. 
Os Srs Senadores que o aprovam que11am 

pennanecer sentados. (Pausa ) 
Aprovado. 
0 profSIO Vai à Comissão DIR!Iora, para reda

ção f1nal. 
O SR. PRESIDENTE (Antomo Carlos Maga

lhães! - Sobre a mesa. parecer da Com1ssão D1· 
retora. oferecendo a redação f1nal que sera hdo 
pelo Sr t• Secretario em exerc1c1o. Senador 
Joel de Hollanda 

É lido o segutnte 

PARECER N" 439, DE 11118 
(Da ComiSsão D11etora) 

Redaç8o final do Prajeto ele ~ 
çio rt' T7, de 1918. 

A CoRIISSio Diretora apresenta a reclaçAo f1na1 
do ProJeto de Resolução n" T7, de 1998, que auton
za o Estado do Paraná a contratar opei&Çio de 1811-
nanciBmento de dívida molllhána do Estado, con
substancl&da no Contrato de ConfiSsão, Assunçio e 
Ref1nanc18mento de DiVIdas, celebrado com a Unlio 
em 31 de março de 1998, no imbllo do Programa de 
Apo10 à Reestruturação e ao Ajuste F'ISCill dos Esta
dos, no valor de R$519.944.406,98 (qun'lantas e de
zenove l'l'lllhões, I10WIC8nlos e quarenla e qualro md, 
quatrocentos e aas ra&IS e noventa e 011o ..-). 

Sala de Reuntões da ComiSsão, 30 de JUnho 
de 1998 - Antonio Carlos ~. Presidente 
- Ronaldo Cunhlt Lima, Relator - Ger81do llhlo -
Carlos Pldroclnlo 

ANEXO AO PARECER N" 439, DE 1998 

Faço saber que o Senado Federal ap~. e 
eu. Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do 
Reg1mento Interno, promulgo a segu1nte 

RESOLUÇÃO N" DE 1998 

AutiDria o E....so do "---IIi.--
... a,aa ;'o de •••• · ••• dlllclfwiM 
mcblli6.ta do e.cto, ccnau~ 1 ..:lldl no 
Ccwdlatu de Ccwo" •·a, A-n;ia e Rlll
•• • iWiiO de~ I' . !I 011111 a 
Unlio em 31 de 11111190 de 1-. no lmltllc 
do~-· .. de Apolo .. ~· 

ao AJuste F'IScal dos Estados, no valor de 
RS519.944.406,98 (quinhentos e dezanove 
m1lhões. novecentos e quarenta e quatro 
mil, quatrocentos e se1s rea1s e n..- e 
oito ~os) 

O Senado Federal resolve 
Art 1° E o Estado do Parana autonzado a con

tratar operação de ref1nanc1amento de dnnda mobl· 
llána do Estado consubstanciada no Contrato de 
Confissão. Assunção e Rel1nanc1Bmento de DiVIdas, 
celebl8do com a União. em 31 de março de 1998, 
no âmbito do Programa de Apo1o à Reestruturação e 
ao AJuste F1scal dos Estados. 

Art. 2° A operação de credrto retenda no art1go 
antenor lera as segu1ntes cond1ções f1nance11as: 

I - saldo d!l díVIda mobiJiána· R$519 944 406,98 
(qu1nhentos e dezanove milhões. novecentos e qua
- e quatro mil, quatrocentos e S8IS R!IIIS e 1'IIMKIIa 
e 011o centavos), conespondenle a divida mabllllina 
eXISienle em 31 de março de 1996, atuaJIZIIda alá 31 de 
março de 1998. sendo R$462 339 013,75 (quallocallos 
e sessenta e dOis milhões, tnazentos e tnnra e nove 
11111, tiBZe leaiS e setenta e anco centavos) o valor a 
ser relinanciBdo e R$57 .605.393.23 (anquerla e sete 
rnJhões, SSISCI!'*- e cn:o 11111. 118Z8111os e I'ICMinla e 
bês 11111111 e W1le e llês centaYOS) o valor conespondenia 
ao subsidio COIIoedido pela Urwão ao Estado do Paraná. 
nos tennos dos §§ '2!' a 4° do art. 3" da lei n" 9.496. de 
11 de seterrilro de 1997. 

11 - encargos-
a) JUtOS' 6% a.a (se1s por cento ao ano), 
b) atuahzação do saldo devedor mensalmente 

pelo IGP- DI; 
III - prazo; tnazentas e sessenta pnastações 

mensaiS consecullvas; 
IV - garantiBS: as recertas plápnas do Estado, 

as tiBnsfelãnciBS constrtuc10nms e os créditos de 
que liSta a Le1 Complementar n• 87, de 13 de se
tembro de 1996. 

V - COIIdfções de pagamenlcT 
a) arnoltlzação extraon:ilnái'IB' RS92 467.802,75 

(noventa e doiS milhões. quatrocentos e seaunta e 
sete m11. oitocentos e do1s rea1s e setenta e cmco 
centaYOS), que conasponde a 20% {VInte por cento) 
da diVIda nmnanciBda, com recursos pRMH118111es 
da alienação de aç6es da CompanhiB Pararaense 
de Energl8 - COPEL, os quaiS serão ob)elo de r&giS

tro em urna conta gráltca no Tesouro NIICIDIIBI, de 
l8llfiCIIlSBbdK do Estado. cuJO saldo dewldor es
tará SUJ811o a encargos f1nance1ros ldêiiiiCOs aos do 
ndtn&ncl&mento, 
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b) amortização- pela Tabela Price. llmotada a 
1 1 2 c um doze avos) de 13% (treze por cento) da 
.ieceoca Loquoda Real do Estado - ALA 

Paragrato unoco O descumpnmento pelo Esta 
1o do Parana das abrogações constantes do contrato 
de re1onancoamento, oncluondo atrasos de pagamento. 
assrm como das metas e compromrssos que consta~ 
rão do programa de Reestruturação e de AJUSte Fos
cai. a ser acordado com a Umão, até 31 de outubro 
de 1998. omplocara. a partor de 1" de novembro de 
1998, e enquanto não estabelecodo o refendo Pro
grama, a substduoção dos encargos fonanceoros rele
rodos no caput por encargos equovalentes ao custo 
medoo de captação da dovoda mobollaroa ontema do 
Governo Federal, acrescrdo de JUros de 1% a a (um 
por cento ao ano). e a elevação, em quatro pontos 
percentuaos. do percentual da ALA tomado como 
case para a apuração do llmrte de dospéndoo mensal 

Art 3° Esta resolução entra em vogar na data 
de sua publicação 

O SR. PRESIDENTE (Antomo Carlos Maga
lhães) - Aprovado o proJeto e eslando a matena em 
regome de urgêncoa, passa-se a omedoata aprecoaçáo 
da redação tonal 

Em doscussão a redação tonal (Pausa ) 
Não havendo quem peça a palavra. encerro a 

drscussão 
Em votação 
Os Srs Senadores que a aprovam queoram 

~ermanecer sentados (Pausa ) 
Aprovada 
A matena vao a promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Antonoo Carlos Maga

mães) - Passa-se, agora. a apree~ação do Requen
mento n• 450. de 1998, lido antenormente, de urgên
coa para o PrOJeto de Resolução n• 78, de 1998, re
ferente a sollcdação do Governo do Estado do Para-
na 

Os Srs Senadores que a aprovam queoram 
permanecer como se encontram (Pausa ). 

Aprovado o requenmento, passa-se a omedoata 
aprecoação da matena 

O SR. PRESIDENTE (Antonoo Carlos Magalhães) 
-Item 17: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 78, DE 1998 
(Em regome de urgêncoa, nos termos do 

Requeromento n• 450. de 1998 - art. 336, b ) 

Doscussão, em turno umco, do Prtl)elo 
de Resolução ri' 78, de 1998 (apresentado 
pela Comossão de Assunlos Econõrmcos 
como conclusão de seu Parecer n• , de 1998. 
Relalor. Senador Bailo Parga), que autonza 

o Governo do Parana a realizar operação de 
credrto JUnto a Carxa Econõmrca Federal. no 
valor de quarenta e três mrlhàes duzentos e 
ortenta e 0110 mrl. quatrocentos e qurnze 
rears e setenta e sete centavos. no ãmbrto 
do Programa PRO SANEAMENTO 

A Presodêncoa esclarece ao Plenaroo que pode
rão ser oferecodas emendas a proposoção ate o en
cerramento da d1s:cussão 

Em doscussão o prOjeto, em tumo u .. co (Pausa ) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

diSCUSSãO. 

Em votação 
Os Sr.; Senadores que o aprovam queoram 

permanecer sentados (Pausa ) 
Aprovado. 
O projetO vao a Comossào Dooetora. para reda

ção tonal 
O SR. PRESIDENTE (Antonoo Carlos Magalhães) 

- Sobre a mesa. parecer da Comossão Doretora. ofe
recendo a redação tonal que sera lodo pelo Sr 1° Se
cretano em exercocoo, Senador Joel de Hollanda 

É lido o seguonte 

PARECER N• 440, DE 1998 
(Da Comossão Doretora) 

Radação final do Projeto de Resolu
ção n• 78, de 1998. 

A Com1ssão D1relora apresenta a redação f1nal 
do Projeto de Resolução n• 78, de 1998, que auton
za o Estado do Parana a realizar operação de credo
to JUnto a Caoxa Econõmoca Federal - CEF, no valor 
de R$43 288 415.n (quarenta e três molhões, du
zentos e ortenta e orto moi. quatrocentos e quonze 
reaos e setenta e sete centavos), no ãmbrto do Pro
grama Pro-Saneamento 

Sala de Reumões da Comossão, 30 de )Unho 
de 1998 - Antonio Carlos Magalhães, Presodente 
- Ronaldo Cunha Uma. Relator - Geraldo Melo -
Carlos Patrocínio. 

ANEXO AO PARECER N• 440, DE 1998 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu. , Presodente, nos termos do art 48, 
otem 28, do Regomento Interno, promulgo a seguonte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1998 

Autoriza o Estado do Paraná a reali
zar operação de crédito Junto i caixa 
Econõmica Federal - CEF, no valor de 
RS43.2811.415,n (q11111'811111 e !ris mllfl6es, 
d-e oitenta e oito mil, q~ 



:!I h ANAIS 00 SENADO FEDERAL Il·NHO 1998 -----------------------
e quinze reais e setenta e sele centaVGS), 
no ãmblto do Programa Pró-Saneamento. 

O Senado Federal resolve 
Art 1• E o Estado do Parana autonzado a realo

zar o:1eração de crédrto junto a Caoxa Econõmoca 
Federal- CEF. no valor de R$43.288 415.n (qua
renta e três milhões, duzentos e orienta e orto moi, 
quatrocentos e quonze reaos e setenta e sete centa
vos). no ãmbrto do Programa Pró-Saneamento. 

Art. 2" As condoções da operação são as se
guontes. 

I- valor R$43.288 415,n (quarenta e três mo
lhões. duzentos e orienta e coto moi, quatrocentiDS e 
quonze reaos e setenta e sete centavos), 

11- garantoas Fundo de Partoc1pação dos Esta
dos- FPE; 

III -JUroS" 8% a.a. {orto por cento ao ano), exo
givels mensalmente. onclusove durante o período de 
carênca, 

IV - comossão de adrmmstraçãu 
a) na fase de carencoa: 2% a.a {doos por cento 

ao ano), 
b) na lese de amortozaçãu 1% a.a. (um por 

cento ao ano), 
V - taxa de nscu t% (um por cento) do valor 

do lonancoamento; 
VI- condições de pagamento. 
a) do pnncopat. em cento e orienta prestações 

mensaos, com vonte e sete meses de caràncoa; 
b) dos JUros: ex1goveos mensalmente oncJusove 

no peroodo de carài'1Cia, 
c) da cormssão de admtnrstração nas mesmas 

datas de pagamento dos JUros. 
d) da cormssão de nscos: nas datas das libera

ções 
Ar!. 3° A autonzação concedida por esta reso

lução deverá ser exercida no prazo máximo de du
zentos e sessenta di8S após a sua publocaçio. 

Ar!. 49 Esta resolução entra em vogor na data 
de sua publocação 

O SR. PRESIDENTE (Antoruo Carlos Magalhães) 
- Aprovado o piOJato, e estando a maténa em rego
me de urgência, passa-se à 1medoata apoecoação da 
radação tonal. 

Em doscussão a redação tonal (Pausa.) 
Nio havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão 
Em votação 
Os Srs. Senadores que a aprovam quenam 

pennanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A maténa vao à promulgação 

O SR. PRESIDENTE (Antonoo Carlos Maga
lllães) - Passa-se agora a aprecoação do Requen
mento n" 451, de 1998. hdo antenormente, de ur
gêncoa para o ProJeto de Resolução n• 79. de 1998, 
referente a solocrlação do Governo do Estado do 
Parana 

Os Srs Senadores que a aprovam queoram 
permanecer como se encontram (Pausa ) 

Aprovado o requenmento. passa-se a lmediBta 
aprecoação da maténa. 

O SR PRESIOE:tfM (AntoniO Carlos Magalhies) 
-Item 18: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 79, DE 1998 

(Em regome de urgêncoa. nos termos do 
Requenmento n• 451. de 1998 - art. 336, b) 

Doscussão, em turno umco, do PI'OJBio 
de Resolução n• 79, de 1998 (apresentado 
pela ComiSSão de Assuntos EconOrncos 
como conclusão de seu Parecer rf' • de 1998, 
Relator Senador Bello Parga), que autonza o 
Governo do Parana a realozar operação de 
credrto 1unto a caoxa Econõmoca Federal, no 
valor de tnnta e quatro mdhõas, setecentos e 
três moi, novecentos e dezorto reaos e Cln
qiienta centavos. no ãmbrto do Programa 
PRó-MORADIA 

A Presodêncoa esclarece ao Plenaroo que pode
rão ser olerecodas emendas a proposiÇão até o en
canamento da doscussão 

Em doscussão o pi'OJeto. em turno ul'liCO (Pa,...) 

Não havendo quem peça a palavra. encerro a 
doscussão 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quat111m 

permanecer sentados (Pausa ) 

Aprovado. 
O protelo vao à Cormssêo Doretora, paRI reda

çãolonal 
O SR. PRESIIJEtfM (Antonio Cellos Magalhles) 

- Sobre a mesa. parecer da Comissão D1retora, 
oleoecendo a redaçio tonal que seré lodo pelo Sr 
1° Secretano em exercocoo, Senador Joel de HOI-
Ianda. :» 

E lodo o segwnte· 

PARECER N"441, DE 1118 
(Da Comissão Doreto111) 

Redaçio final do Projeto de "-lu
çio n" 79, de 1998. 
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A Com1ssão D"etora apresenta a redação 11-
,ai do ProJeto de Resolução n• 79, de 1998, que 
3u:onza o Estaao do Paraná a realizar operação 
ae cred1to Junto a Ca1xa Econõm1ca Federal -
CEF no valor de R$34 703 918,50 (tnnta e quatro 
milhões, setecentos e três mrl, novecentos e de
ZOito rea1s e cinquenta centavos), no ãmbrto do 
Programa Pro-Moradia 

Sala de Reumões da Com1ssão, 30 de Junho 
de 1998 - Antomo Carlos Magalhies, Presidente 
- Ronaldo Cunha Uma, Relator - Geraldo Melo -
Carlos Patrocínio 

ANEXO AO PARECER N" 441, DE 1998 

Faço saber que o Senado Federal aprovou. e 
eu Presidente, nos termos de art 48, rtem 28, do 
Reg1mento Interno, promulgo a segUinte 

RESOLUÇÃO N" DE 1998 

Autonza o Estado do Paraná a realizar 
operação de credito )UI1Io a Caixa EllOilÕmlea 
Federal - CEF, no valor de R$34 703 918,50 
(tmta e quatro mlhões, setecentos e !lês md, 
novecentos e dezoito reaiS e anquenta centa
vos), no ãmbrto do Programa Pró-Motadla. 

O Senado Federal resolve· 
Ar! 1• E o Estado do Parana autonzado a reali

zar operação de credito JUnto a Ca1xa EconomiC8 
Federal- CEF. no valor de R$34 703.918,50 (tnnta 
e quatro m1lhões. setecentos e três mil, novecentos 
e dezorto rea1s e c1nquenta centavos). no ãmbllo do 
Programa Pro-Moradia 

Art 2• As cond«;ões da operação são as se
gurntes 

I -valor R§34.703 918,50 (tnnta e quatro rnl
l~ões, setecentos e três m1l, novecentos e dezorto 
rears e crquenta centavos), 

11 - garant1as Fundo de PartiCipação dos Esta
aos- FPE, 

III - Juros· 5% a a (anca por cento ao ano), 
exrgrvers mensalmente, 1nclusrve durante o penado 
de carêncra: 

W - com1ssão de adm1mstração 
a) na fase da carênc~a· 2% a.a (do1s por cento 

ao ano), 
b) na fase de amortiZação 1% a a. (um por 

.·ento ao ano),y 
V- taxa de nsco- 1% (um por cento) do valor 

do frnancramento 
VI- COndiÇõeS de pagamenta 
a) do pnnci{JSf em cento e oitenta prestações 

rnensars. com vtnte e sete meses de carêncra, 

b) dos JUros: ex1g1Ve1S mensalmente lnCIUSM! 
no período de carência, 

c) da comtssão de admtmstração: nas mesmas 
datas de pagamento dos Juros, 

d) c.l!l Wl ãc? de nsoos: nas dalas das lbelliQães 
Art. a• A autorização concedida por esta Reso

lução deverá ser exercida no prazo máx1mo de du
zentos e sessenta dias após a sua publicação 

Art. 4• Esta Resolução entra em VIQOr na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Antomo Carlos Maga
lhães) -Aprovado o prOJeto. e estando a maténa 
em reg1me de urgêncta, passa-se à 1med1ata apre
Ciação da redação f1nal. 

Em discussão a redação f1nal. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

diSCUSsãO. 
Em votação. 
Os Srs Senadores que a aprovam que1ram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A maté· · va• à promulgação 
O SF. • F.ESIDENTE (Anton1o Garlos Maga

lhães) - Esgcqda a ITEIIéna cans1ante da Ordem do Dia 
Volta-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra à Senadora Em111a Feman· 

des, por permuta com o Senador Ney Suassuna 
A SRA. EMIUA FERNANDES (Bioco/PDT·RS 

Pronunc1a o segu1nte discurso Sem reviSão da ora-
• dora.) - Sr Presidente, Sr"s e Srs Senadores. vofto 

a esta tnbuna para abordar um assunto que Já fo1 
tema de pronunaamento que f1z em 17 de abril, ad· 
vert1ndo, mclusM!, para a gravidade da srtuação 

Trata-se da greve das un1vers1dades públicas 
que completa hol'l 92 dias de paraksação. Nesse pe· 
ríodo, como Integrante da Frente Parlamentar em 
Defesa da Un111ers1dade Pública e f1el ao meu com
promisso com a educação e com o ens1no publico 
em partiCular, tenho acompanhado a mob1l1zação e 
dela part1c1pado em busca de uma solução para o 
1mpasse cnado entre o mDVImento dos professores e 
func1onános das un111ers1dades e o Governo Federal 

Ao longo desses três meses, ficou cada vez 
maiS claro que a un111ers1dade públiCa bras1le1ra está 
sofrendo um processo de desmonte, de sucalea
rnento que passa pelo corte de verbas, pelo arrocho 
salanal e, ac1ma de tudo, pelo desrespeito aos pro
fessores e func10nanos, fato que se vem agravando 
a par!" deste Governo e pnnapalmente nesses uftl· 
mos dias Esse processo ocorre por metO de medi
das como a d1rn1nu1ção de verbas para as 1nstrtu1Çã· 
es federaiS de ens1no supenor, que resulta em dele-
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noração das condições de trabalho, corte do numero 
de bolsas para pesqtnsa e pas-graduação. degrada
ção aos hospdaiS un~~~ersnanos. onexostêncoa de uma 
polotoca de reposiÇão salanal e avoltamento no tiBIO 
com esses prohssoonaos 

Nesse senbdo é onacellável a onsensobdodade. a 
resostênaa e, eu dona ate. a ontransogêncoa do Gover
no Federal, em espiiCIIII por parte do Monostêno da 
Educação, em adl'lllllr verdadeoramente as diflculda· 
des da manutenção das umversodades púbJocas e 
chegar a um acordo sabsfatono com professores e 
funcoonanos. com o resgate da dogmdade daqueles 
proflssoonaos. O Governo, em especoal o Momslano 
da Educação. manteve-se em sliêncoo durante muo
tos mas, desde o oníao do processo de rnobohzação 
das un~~~ersodades, agondo sempre no sentodo de ex
cluor parcelas da comunidade unoversllána, de pro
mover a doscnmonação de doredos, apostando no om
passe das negocoações 

A vonculação duma das gratdocações com a 
avaliação de produiMdade - as horas aulas -. como 
sempre too o obfetovo do poõpno Momsténo também 
demonstra claramente a -- do ExecUIMII de 
confundir a opnão pübhca e fugor de suas responsa
bolodades doante da cnse das onstduoções federaos de 
ensono supenor 

A proposta ~. além de excludente, n
lusla em relação aos docentes de pnmeoro e segundo 
graus das IFES e a exclusão e a dlscnmonação aos 
aposentados ataca a auiOIIOiollll unoversllána e delires· 
pata a cornmodade unMHSdána. poos tenta ~ a 
melhona dusóna da qualidade da docência 

Alllda, no caso dos funcoonanos das unoverso
dades púbhcas, a abtude do Governo Federal é de 
compl- descaso Ate mesmo nós, que estávamos 
como ontermediános, para buscar uma solução com 
a rnaoor brevidade possovel, tocamos sem entender o 
que aconteceu O Governo chegou a admllor reunor
se e apresentar, por escnlo, uma proposta aos tun
coonanos, mas. de repente, sem qualquer exphaaçio 
acetlável, sem qualquer explocação maos resp81108a 
para com aqueles llllbalhadores. o Governo emnou 
um prqeto atendendo os docentes e excluondo total· 
mente os tuncoonanos das unoversodade púbiiCIIII. No 
mimmo, osso e uma demonstração clara de que o 
diálogo com os professores e os funcoonanos, que 
sempre consideraram pnontáno esse ponto de pau
ta. too rompido pelo Governo Ele se recusa a dar. 
formalmente, urna resposta às reMIIdocações dos 
funcoonános, depoiS. corno J11 dosse, de ter acenado 
com a posslbolodade de uma proposta e de lã-la rmo
redo sem a menor expliCação 

Por outro lado, o reaJuste que reovondocam os 
professores e func1onanos tem carater emergenc1al 
e vosa a compensar o avo~amento omposto aos sala
nos. congelados ha maos de tlês anos pelo aluai Go
verno Houve profunda queda da qualodade das con
diÇÕes de voda dos profossoonaos do setor. Dosso re
su~ o afastamento de onúmeros professores. Al
guns foram para a onocralllla pnvada e outros se apo
sentaram, em vortude do desencanto e da falta de 
perspectovas de valonzação, alem do desrespeito a 
dogmdade do prohssoonal. que todos devem pnorizar. 

Educação e um processo complexo e abran
gente que. no caso das unoversodedes. se faz com 
resperto ao pnncípoo constducoonal da ondossoclllboh
dade do ensono, da pesquosa e da extensão. com 
pertocopeção de alunos. professores, redores e fun· 
CIOI18nos em todo o processo 

Srls e Srs. Senadores, é precoso que se desta
que que. mesmo doante de uma realidade salanal 
tremendamente InJUSta, os professores e funaona
nos são os ITIBIOres responsaveos pelos avanços 
conquostados pelas unoversodades públocas brasilei
ras. em O:erta de vagas. em formação profiSSIOnal 
qualdocada e em pesquosa. 

O desempenho das onstduoções fedenus de en
sono supenor é exemplar. de acordo com a compara· 
ção feda entre os anos 90 e 96. a qual aponta um 
acrescorno de 42,2% de novos alunos na graduação. 
40.2% de doptomados na graduação; 4g,6% de alu· 
nos de pós-graduação e 206.2% de defesa de teses 
de pas-graduação. 

Outra demonstração da quallfK:ação do COipo 
docente das unoversodades públocas deste país é o 
novel de desempenho regostrado pelo úHorno Provão, 
que apontou 56% dos cursos oferecidos pelas uni
versidades públocas com notas A e B - as notas má
XImas- e 28'Yo com notas C, enquanto 75% dos pro
fesSOI8s alcançaram notas A e B 

As 52 onsbluoções que ontegram o sostema fede
ral públiCO de ensono supenor abrangem pratocamen
te todo o temtono nacoonal e respondem por maos de 
50% das pesquosas reaiWidas no paos. por 45 hospo
taos urwarsllános e pelo atendomento de rr- de 
400 mi pacoentes por mês. o que dlmensoona a sua 
omportãncoa. além das salas de aula 

Apesar dosso. os professores e funcoonános 
são os pnmeoros a concordar com a necesSidade de 
aoompenhamenb cor.mnte do trabalho e do deaem
penho. mas não da forme que está sendo IIP.-.tada 
pelo Gollemo. no bojo de um debate salanal. allanlnclo 
completamente o seu CBJáter qualllabvO. 

A proposta de avaloaçio do Executrvo está equo
vocada ao pn!lender implantar um pNCBSSO de valo-
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nzação das horas aulas em detnmento da pesquiSa e 
da exlensão e ao romper com o pnnc1p1o do padrão de 
qualidade, alnbUindo a cada 1nsl~u1ção a definiÇão de 
cmenos e proced•memos para a avaliação 

Nos temos aqUI documentos que esclarecem 
n111dameme que o numero de horas aulas semalllliS 
m1n1stradas pelo professor é detemunado pelo seu de
partamento, conlonne o plallel8meMO das atMdades 
departamenlals, e não segundo determinação pessoal 
do docerne Em mu~os casos, é alrlluída a um docen
te numero redUZido de horas aulas semanaiS em sala 
de aula ~ por sua capaCidade de dediCaÇão. 
JlOIS o mesmo está solllecarregado com onentação de 
teses, cooldenação de grupos de pesqUisas, aiMdades 
de exlensão, de admniSIIBÇão etc 

Portamo, o que estamos vendo neste momemo 
e que este debate, que veio à tona por me10 da gre
ve, deve considerar, ames de rna1s nada, a necessi
dade urgeme de formular para o pais uma política 
estavel de f1nanc18mento do ens1no supenor, que 
atenda as demandas da graduação, fortaleça os •ns
tllutos de pesqu1sa e valonze os profissiOnaiS, - se
(8m professores ou func•onános e 1nclusnre reoores. 

Sem ISSO, sabemos que o encam1nhamemo 
dado pelo Governo não passa de uma teMB11va 
oportun1sta de temar desqualificar, ofender e hum•· 
lhar os professores e func1onános, corno ss ganhas
sem pouco porque não produzem, não têm qualifica· 
ção ou não fazem por merecer os salános misera
veis que ganham. 

Sr Pnss1deMe, Sr"s. e Srs Senadores, antes 
de tentar reduzir o debate a um nível tão mesquinho. 
o Governo devena, 1sto sm, reconhecer perame a 
soc1edade braslle•ra que não tem compromisso com 
a un1vers1dade publiCa federal e que, na verdade. 
está 1menessado apenas em pnvat1zá-la, como vem 
fazendo com outros setores estrateg1cos: sucate1a, 
desvalonza, desrespeita, JO!Ia comra eles a op1n1ão 
públiCa e depo1s pnvallza. 

Alem da 1ntrans•gênc1a, das dificuldades 1m· 
postas a negoc1ação e do descaso para com os 
grevistas, está clara a mtenção de tentar destruir a 
organização. a consciência crít•ca e a capacidade 
de res1stênc1a da comunidade un1vers1tána bras•
le~ra, h1stoncamente comprometida com a defesa 
do ens1no públiCo. 

Ao fechar-se para o d1álogo com um dos pnnc•
paiS núcleos pensames da socl&dade bras1le•ra. se
não o pnnc1pel, o Governo Fernando Hennque Car
doso age como as p10res ditaduras: trata professo
nas, c1ent•stas e doutores como se fossem 1n1m1gos 

do pa1s. que devem ser ellmmados, ou pelo menos 
afastados do caminho 

lnace~avel e que tal pollt1ca esteJa sendo de
senvolvida exatamente por quem ma1s devena ter 
comprom1sso com a defesa da un1vers1dade publica, 
com a sua valonzação, com o ssu desenvolvimento 
Integrado, com um proJeto de desenvolvimento para 
o Pa1s e, especialmente. com o respeoo aos própnos 
colegas, porque temos, governando este Pa1s, um 
professor un~versMno 

Os JOma•s Informam, hoJe. InclusiVe: "Fernando 
Hennque Ataca Professor Grev1sta", d1zendo que o 
Presidente considera a greve política Po1s quere
mos d1zer que concordamos que a greve SSJ& um ato 
pollbco, s1m, mas e um alo politico em defesa da 
educação naCional, do ens1no públiCO, dos salános 
dos func•onános públicos 

Fo1 este ato, fo1 esta manifestação, este gmo 
de alerta das uniVersidades, que fez com que a pró
pna sOCiedade bras•le~ra acordasse para a gravidade 
que viVe o ens.no amda neste País 

Esta greve e um ato politiCO, s1m. porque toda 
posição, toda deciSão, toda postura ldeologiCB que 
um ssr humano adota, seJa ele homem ou mulher, e 
um ato politiCo a favor ou contra uma determinada 
sttuação E, se o ato pol1t1co dos grevJstas umverstta
nos é um ato a favor da educação, d•na que a ação 
politica, que tambem e posção do Governo Federal, 
neste ep1sod1o em partiCular e em toda a sua admi
nistração, e também um fato politico marcado pela 
1ntrans•gênc1a. pelo descaso, pelo desrespstto e. aci
ma de tudo, pelo descumpnmenlo da sua promessa 
de valonzar a educação brasileira. 

E lamentavel que o Pres•dente do Brasil. consi
derando a nossa h1stóna recente, a1nda lance mão 
desle t1po de argumento. com o ObJeiiVO de confundir 
a SOCiedade Contudo, a soc•edade brasileira não ss 
confunde, sabe que se trata de um ato pohbco, s1m, 
que tem como bandeira ma1or não apenas a questão 
salanal. mas - e mUIIo ma•s do que ISSO - a defesa 
da educação e do ens1no pubiiCOS. 

Sr"s e SIS. Sanadores, este mov1mento pode 
encerrar-se nesta ssmana, a partir da votação e apro
vação do pro)l!lo que tramtta na Câmara dos Deputa
dos, dependendo a•nda de ser analisado pelo Senado. 
Certameme, o pro)l!lo, como esta, não é o melhor, não 
é bom e não deve ser colocado ass1m para votação; 
ele deve ser melho13do e apelfeiÇOado. A greve, resul
tado altameme pos~1110. evidenciOU para toda a soae
dade a necessidade de se Instaurar um debate amplo, 
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seno e profundo sabre os dest1nos da umversldalde e 
do ens1no publiCo supenor no Bras•l 

As umvers1dades publicas brasileiras. ao longo 
de decadas. deram fundamental contnbuiÇão para 
transformar o Brasil na ottava economia do mundo, 
apertando a soctedade conhecimentos. proflsSIOIIals 
competentes e tecnolog•as nas maiS vanadas áreas 
da produção Portanto. não podem ser tratadas 
como patnmôn1os a serem leiloados no mercado. 
como Já se fez com outras empresas Importantes 
para o desenvolvimento naciOnal. sob pena de abd•· 
carmos ate mesmo da nossa capacidade de prodUZir 
conheCimento 

A educação não e mercadona. é Instrumento 
de qualifiCação profissiOnal, de conqu1sta de produ!•· 
v1dade econômiCB, de desenvolvimento Cientifico e. 
ac1ma de tudo. de produção e promoção da sobera
nia, da cidadanl8 e do ser humano 1ntegral 

É nesse senhdo que concluo. Sr. Presidente. 
Sr"s e Srs Senadores. reafirmando meu apooo ao 
ens1no publiCo, às InstitUições ledera1s de ens1no su
penor, aos professores e aos lunc10nanos. com a 
certeza de que a verdade, o patnot•smo e o compro
miSso com a educação vencerão esta e todas as ba
talhas que se fizerem necessanas para construir um 
Bras11 com ens1no de qualidade para todos e em to
dos os mveiS 

Assim, apelo para a sensibilidade do Corçres
so N8C10t181, da Câmara, do Senado, do G011111rno, 
para que se encontre urgentemente urna aRernahva 
viável. respeitosa e, ac1ma de tudo, d1gna para os 
protnsomsefuncoMnosdasnossasu~rsldades 
publiCaS ledera•s 

Omissão, Indiferença e pressão não rimam 
com educação. 

Multo abngada. 

Dulanl!e o discurso da Sta. Emba Fernan
des. O Sr. Anfauo Ca'*"' Magalhães, f'r&llidBII· 

te, decra e cadeoa da pteSKiêncla. que é ocupa
da pelo Sr. Lucidlo Portelle. 4° Secratano. 

O SR PRESIDENTE (Luc1d10 Portela) - Conce
do a palavra ao Senador CBSIIdo Maldaner. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador OJBirna Bessa. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Jose RIDberto 
Arruda. (Pausa I 

Concedo a palavra ao Senador Francel1no Pe-
rena. 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG. 
Pronunc•a o segumte discurso ) - Sr Presidente, 

faço um reg1stro sobre a operosidade e diligência da 
Com1ssão de Assuntos Econôm1cos e do Plenano 
desta Casa no tocante as operações de credito que 
aprovamos nesta tarde 

Essas operações de cred•to tratam do refinan
Ciamento da diVIda estadual, do l1nanc18mento de 
programas de saneamento de 1nstrtuiÇÕeS flnancet· 
ras estaduais. preparando-as para a pnvat1zação ou 
sua transformação em agêncl8s de fomento, a&Sim 
como Implantação de projetes de Infra-estrutura eco
n6m•ca 

Foram atendidos os Estados de Santa Catari
na, Parana, Mato Grosso do Sul, Balua, Goiás. Per
nambuco e R•o Grande do Sul. perfazendo, nas dez 
operações de credito votadas. duas das quaiS, por 
mun relatadas. o montante de RS 17.149.679.919,59 
(dezessete bdhões, cento e quarenta e nove mlhões, 
seiSCSfltOS e setenta e nove mi, novecentos e deze· 
nove reaiS e Clnqiienta e nove centavos) 

Todas toram aprecl8das esta manhã na ComiS· 
são de Assuntos EconômiCOS e votadas na -ao 
det1berat1Va desta tarde. em reg1me de urgêncl8. 

Era a comui'IICBÇio que eu gostana de lazer. 

O SR. PRESIDENTE (luc1d10 Portella) - Com 
a palavra o Senador FranciSCO Benjamin. (Pausa.) 

Com a paiMa o Senador Edison Lcbão. (Pausa.) 

Os Srs Senadores Adermr Andrade, Odac1r 
Soares e Emendes Amonm envaram diSCursos à 
Mesa para serem publicados na forma do diSP()Sio 
r10 art. 203 do Reg~mento Interno 

S Ex"s serão atendidos. 
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA) - Sr. 

Pras1dente, Sr"s e Srs. Senadoras, todos os que 
têm verdadeiro compromiSSO com a transformação 
SOCI81 em nosso Pais, eslolçando-se por vê-lo pros
perar com JUsbça e aperfeiçoar suas 1nsblu~ da
mocra!ICas, acreditam ser a educação instrumento 
fundamental e 1nsubstrtuivel para essa conquista. 
Oferecer uma educaçio de qualidade a todos os 
brasllnos, sem qualquer forma de exclusão, dawl 
ser a prime1ra das obrigaçiles do Poder P6blioo. So
mente assm seni passivei construir urna SOCIIIIdade 
livre e pUJBnte, capaz de ser SUJado e objeto de sua 
própna H1stóne. 

Exatamente por BBSim pensar, conleseo m .. 
nhas preocupações com os passos que estio Rndo 
dados pelo Governo Fedenll na éraa da educação. 
Pratendo chamar a atanÇao pa111 equlvocoa que, sa 
não comgidos. acabarão por a...,.Br o muro que, no 
Bras11, separa os que sabem dos que não sabam, os 
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que têm oportumdades de ascensão daqueles eter
namente exciUidos 

No âmbito do ens1no supenor, por exemplo, a 
flagrante deteriOração das umvers1dades federaiS, 
agravada pelos ba1xiss1mos salános pagos aos que 
nela aluam profiSSionalmente, levou a uma greve 
que Ja perdura ha meses e que, entre outras consta
tações, 1Mdenc1ou a total ausênCia de uma poli!IC8 
governamental para o setor 

No ens1no med10, anunc~a-se uma rad1cal 
transformação sem que se sa1ba ao certo a forma 
como 1sso se dara Ao mesmo tempo, propõe-se 
urna nova concepção de ens1no tecnológiCo que se 
d1stanc1a do v~onoso modelo das escolas técniCBS e 
dos centros federa1s de educação tecnológiCB. 

No entanto quero me deter, hote. no cnuc1al 
problema do ens1no fundamental. Corno é do conhe
Cimento de todos, desde o 1nic1o do Governo Fer
nando Hennque Cardoso o M1msténo da Educação 
tem enfatizado a pnondade máx1ma contenda a esse 
n1vel de escolandade obngatona. Utilizando-se de 
monumental maqUina publ1cdána, o MEC esforça-se 
por mostrar ao Pa1s o que tem feoo para colocar "to
das as cnanças na escola", buscando oferecer-lhes 
um ens1no de qualidade 

Um dos ma1ores - senão o ma10r - emblemas 
dessa pnondade. na ÓIIC8 do Governo Federal, é o 
processo em curso de muniCipalização do ens1no 
fundamental lnst1tU1do pela Emenda Const~uc1onal 
n • 14, de setembro de 1996, surg1a o Fundo de • 
Manutenção e Desenvolvimento do Ens1no Fun
damental e de Valonzação do Mag1steno, o FUN
DEF, entendidO como o cammho necessáno e 
poss1vel para mod1flcar amplamente a face des
se nível de ensmo D01s instrumentos lega1s - a 
Le1 n• 9 424/96 e o Decreto n• 2 264/97 - v1eram 
regulamentar o Fundo. 

A exceção do meu Estado, o Pará, que co
meçou a aplica-lo a1nda em 1997, somente em Ja
neiro deste ano o FUNDEF passou a ter ex1stênc1a 
concreta Em que cons1ste esse Fundo? De que 
forma- ele se VIncula d1retamente à mumcJpallza
ção do ensmo fundamental? Que criticas lhe po
dem ser d1r1g1das? 

Em pnncip1o, Sr. Presidente, não é difícil res
ponder a essas Indagações. O FUNDEF é const~ui
do por, pelo menos, 15% dos recursos a que Esta
dos e Mumcip1os são obngados, por mandamento 
constituciOnal, a 1nvesbrem na manutenção e no de
senvolvimento do ens1no. Corno sabemos, 25% dos 
1mpostos e transferêllCIBS anecadados pelos Esta-

dos e MumCipiOS estão VInculados à educação A 
d1stnbU1çáo dos recursos do Fundo sere fe~a propor
ciOnalmente ao número de alunos rnatnculados nas 
redes estadua1s e mun•c•pa•s 

A lei estabelece, a1nda, que não menos de 
60% do Fundo serão destinados ao pagamento 
dos professores. Est1pulou-se um valor m1n1mo 
anual por aluno- R$ 300,00 -,comprometendo-se 
a Umão a suplementar as unidades da Federação 
em que os respectNos Fundos forem 1nlenores ao 
m1n1mo f1xado 

Se a muniCipaliZa-ção não é, em si mesma, um 
mal, onde estão os problemas que começam a surg1r 
com a Implantação do FUNDEF? Sera que o Gover
no que cnou o Fundo se preocupou em estabelecer 
efiCientes mecamsmos de acompanhamento? O va
lor mimrno anual por aluno corresponde às re&IS ne
cessidades de uma educa-ção de qualidade? São 
questões, entre mullas outras, que merecem nossa 
reflexão e, pnnc1palmente, respostas concretas por 
parte das autondades. 

Não tenho dúvidas, Sr. Presidente, Sr"s. e 
Srs. Senadores, que o FUNDEF padece de falhas 
graves as qua1s, não sendo sanadas, fatalmente 
comprometerão seus melhores obJet1vos. Pela ex
penênc•a em andamento. e a partir mesmo da pro
posta fe1ta pelo Governo Federal, penso que o 
Fundo prec1sa ser alterado, de modo a correspon
der ao que dele se espera Alguns pomos profun
damente cnt1cos podem, desde Já, ser contabiliza
dos ao Fundo. 

Em pnme1ro lugar, o absurdo conceito de edu
cação bas1ca com o qual trabalha, dela subtraindo 
as cnanças com menos de 7 anos e aqueles que 
não tNeram chance de fuer o ens1no fundamemal 
na época regular. Ass1m, de propós1to, rebra dos 
cálculos de custo - e, conseqüerllemente, do finan
Ciamento - a educação 1nfantll e a educação de Jo
vens e adultos. 

Vale, então, 1ndagar corno IIC&m aqueles mu
niCípiOS, a exemplo de Belém ou de D1adema, com 
elevado numero de alunos matnculados em cursos 
de suplência? Fecham o acesso à educação àqueles 
que não puderam ter escolandade regular, na Ida-de 
certa? Ou, então, corno f1na11C1arão esses cursos? E. 
ainda. como fiCBrão os muniCípiOS que têm creches, 
atendendo as cnanças, normalmente carerlles, na 
faoca dos 4 aos 6 anos, se o Fundo não corllempla a 
educação 1nfantd? 

Outro problema séno: come o MEC tem ln&ISII
do no emend1rnento de que aluno matnculado da 1° 
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a 8' sene e somente aquele que aparece nas esta
tlsbcas com essa nemenclatura, como fazer com 
as "classes de alfabetização", com as turmas vol
tadas para a aceleração da aprendizagem? A eese 
respe1to, sabe-se que, no ano passado, o Estado 
do Para teve cerca de 130.000 alunos diScnmlna
dos pelo fato de não serem contab1hzados como 
regularmente matnculados em uma das 8 sénes 
do ens1no fundamental Isso possibilitou uma "eco
nomia" para a Un1ão de quase 6 m1lhões de rea1s, 
nos se1s meses de "subsld10s" ao Fundo daq11ele 
Estado". 

Ha outros aspectos extremamente problemá
IICOS no FUNDEF, ex1g1nclo solução rápida e efi
caz Ref~ro-me, por exemplo, ao cnténo escolhido 
para a d1stnbu1ção de recursos, baseando-se no 
numero de matriculas do ano antenor. No m1nlmo, 
tal dec1são poderá prem1ar quem d1m1nu1r as vagas 
oterec1das e, o que é tão ou mms grave, penalizar 
quem ampliar o numero de alunos em sua rede es
colar 

Ao finalizar, destaco o que me parece de ma10r 
gravidade. o valor mlmmo anual por aluno, q11e o 
G<Mtmo Federal fixou em R$ 300,00. O Prolassor 
João Monlevade, membro do Conselho Nac1onal de 
Educação e um dos maiOres especiBIIBtas brasll&l· 
ros em f1nanc1amanto da educação, lembra que 
esse valor "t1nha Sido uma proposta com base nos 
estudos de arrecadação de 1995 e matriculas de 
1994 Aquele tempo, ele correspondiB a mma ou 
menos 90% do "custo méd1o" do Fundo Se o mes
mo cnteno tosse usado para a lrxação do novo va
lor em 1997, chegaríamos a R$405,28. Da1 extrai
riamos os 90% que o MEC usou como parãmatro 
para os R$300,00 de 1995: R$364,75. Esse deve
na ser o valor mlmmo atuaiiZado para 1997! Tro
cando em m1údos: o Governo Federal "delatou" 
R$64, 75 de milhões de alunos que merecanam 
complementação" 

Em suma, as diSIOrÇÕIIS IIXIslem e precisam 
ser sanadas. Mudos MuniCipiOS, senamante preocu
pados em oferecer uma educação de qualidade às 
suas cnanças, vtam-se na contmgência de receber 
bem menos do que o devido, Situação ainda maJB 

1nacellável se levarmos em oonta os alados I'IOCIVOII 
da Le1 Kand1r sobre as combalidas finanças esta
duais e muniCiplllS. 

Apesar da enorme publicidade, a verdade é 
que a Umão vm se desobrigando cada vez mais do 
ens1no fundamental. É bom que smbamos todos: o 
FUNDE F não representa um centavo a 1'111118 - rapo-

to. nem um centavo a ma1s - de recursos federais 
para o ens1no lundamemal P1or· tomou possível a 
ul1ilzação de uma porcentagem dos recursos do 
Fundo Nac1onal de Desenvolvimento da Educa
ção, o FNDE. para o pagamento de salano dos 
professores. quando sua função e a de garantir o 
desenvolvimento do ens1no fundamental, ou seja, 
construções, reformas, eqUipamentos e tre1namanto 
dos docentes. 

Espero que as considerações que acabo de 
lazer possam servir para a necessana reflexão 
em torno da educação bás1ca em nosso Pa1s. 
Que os responsave1s pelo setor tenham a maturi
dade que deles se espera para reconhecer os er
ros e, democraticamente, ouvindo os que têm 
comr~bu1ção a dar. encontrar as alternativas ade
quadas. Que o processo de mumc1pahzação do 
ens1no fundamental se laça sem atropelos, com 
respaldo técn1co e a garantia de recursos sufi
Cientes para sua Implementação 

Murto obngado. 

O SR. ODACIR SOARES (PTB-AO) - Sr. 
Presidente, s.-a e Srs. Senadores. na semana 
passada, lo1 Inaugurada, em Porto Velho, Aond6-
nl8, a sede regJonal da Comissão Execubva do 
Plano da Lavoura Cacaue1ra-Ceplac O evento co
meçou com a solenidade de hasteamemo das ban
deiras do Brasil, do Estado de Aondõma, do Muni
cípiO de Porto Velho e da Ceplac, seguido do des
cerramento da placa e da fita s1mbohca pelo Go
vernador Valdir Aaupp, (Urllamenle com o Sanador 
Odac1r Soares. o D1retor Geral da Ceplac, Dr. Hil
ton K. Duarte. que representou o M1n1stro da Agn
cultura e do Abasteclmamo, FranciSCo Tuna, e o 
Supenntendente Aeg1onal da Ceplac na Amazônia 
Oclderllal, engenheiro agrõnomo João Valério da 
Silva Filho 

Na sequência das solemdades. as autonda
das e comndados v1srtaram as Instalações do pré
diO da nova sede. Fo1 lerto o descerramento da 
placa do Audrtõno "Dr. Juvenal Mora1s Filho" -
com capacidade para acomodar 120 pessoas. O 
Dr. Juvenal MoraiS Filho lo1 D1retor-Geral da Ce
plac, lalecrdo em 1996. Prestou relevantes ..,._ 
ços à cacau1cultura da Amazõma, destacando-se 
no tratamento dado aos problemas e plertos rondo
mansas 

Como parte cemral das festividades da inau
guração da nova sede da Ceplac, real1zou-ae o 
SimpósiO sobre S1stemas Agrofloresta1s na Ama
z6ma. com a formação da mesa pres1d1da pelo Go-
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vemador Valdir RaupP O produtor rural Domocoano 
Odonco ArauJO fo1 o pnme1ro orador a falar. desta
cando o oncentovo do governo do Estado a agrocullu
ra e os benefocoos que o cacau gera para Rondônoa 
O Prefeoto Carlos Magno de Ouro Preto do Oeste -
berço da cacauocultura do Estado - falou também 
nas condoção de Voce·Presodente da Assocoação dos 
Mumcopoos. doscorrendo a respeoto do fortalecomento 
onstotucoonal da Ceplac nos ullomos C:oos anos e lem
brando o trabalho em parcena com a Embrapa. a 
EmaTER e o Incra no oncentovo a agncultura 

Tambem doscuosaram os deputados federaos Ma· 
nnha Raupp e Confúcoo Moura. os Senadores Eman· 
des Amonm e Odacor Soares e o Supenntendente Re· 
goonal da CeplaciSupoc. João Valeno da Solva Folho. 
que ressaltou o trabalho do orgão nas doveosas regoões 
de Rondônoa. em partocular em relação à Campanha 
de Recuperação da lavoura Cacaueora. lançada em 
1995, com o apooo do Governo do Estado. 

Segundo o engenheoro agrônomo João Valeno. 
na safra 97196, a produção de cacau alongou 1 B moi 
toneladas e a prevosão é de que a produção de 
9R/99 seja de 20 moi toneladas A produção do cacau 
mantem cerca de 20 rmt empregos duetos Os onves
tomentos em 96197 foram de R$2,5 milhões, em 
97198. de R$5,7 molhôes e, em 98199 est1ma-se que 
sera de R$15,6 milhões, com recursos provenoentes 
de fonar.coame~tos do Banco do Brasol e Banco da 
Amazõma Com trabalhos de recuperação de ca
cauaos. pratoca:!os na area de 35 moi hectares, o Su· 
perontendenta Regoonal da CeplaciSupoc estoma ~ 
que. nos .,roxomos conco anos, o Estado de Rondô· 
ma volte a produzor entre 35 a 40 moi toneladas de 
cacau 

Com relação a pesquosa e a expenmentação, 
segundo o engenheoro agrônomo João Valeno da 
Solva Folho, na estação expenmental de Ouro Preto 
do Oeste ha trabalhos na area de genetoca e melho· 
ramento do cacaueiro, v1sando ao desenvolvimento 
de ma10r tolerànCIS das plantas 8 uVSSSOUra-de-bru
xa" e ao aumento da capacodade produtova, de con
trole lotopatol<'goco e chmatologoco e da fertohdade de 
solo alem do aumento da produção de sementes ho
bndas de cacau. ondospensaveos para os novos plan· 
t•os nas areas de fronterra a~~rrC"ola (Colorado do 
Oeste, Buntos, Campo Novo. Morante da Serra e Ma· 
chadonho D'Oeste). 

Relatou aonda o Supenntendente da Ce
plac/Supoc os ongentes esforços desenvolvodos na 
capaCitação de mão-de-obra e no enstno profls
sronahzante v1a Escola Méd1a de Agropecuana -
Emarc - Aroquemes A Emarc passou nos ulto-

mos meses por mod1f1cações de conce1tuação de 
trabalho, croando um Conselho Comunotároo, 
constotuodo de codadãos da socoedade de Aroque· 
mes e dos Mumc1p1os v1zmhos e da assoc1ação 
de paos de alunos Na EMARC, cotou o Superon· 
tende Regoonal, devera ser onaugurada em JUlho 
uma biblioteca e um aud1tono 

Usando da palavra, o Governador Valdor Raupp 
destacou o trabalho que o Supenntendente Regoonal 
vem fazendo. com mudanças radocaos no orgão, tanto 
no ontenor como na capdal, com a construção de no
vos escntonos - que totalozam 14 - e a entroaga de 30 
voaturas recem adquondas, para a expansão e melho· 
na dos seMços de atendomento aos pr<Jdutores ru· 
raos O Governador Valdor Raupp enfatozou a ompor· 
táncoa da agncuttura de Rondônoa dozendo: "Somos o 
segundo maoor produtor de cacau, o quaO'fo de café 
com maos de um molhão de sacas" Refenu-se 81nda 
ao crescomento na produção de feojão, que vem abas
tecendo alguns Estados do Brasil 

Tnanscrevo, Sr. Presodente, o doscurso do Ex
celentíssomo Senhor Momstro da Ag'ICuttura e do 
Abastecomento, Francosco Turra, que se fez repre
sentar na solemdade pelo Doretor-Geral da Ceplac, 
Dr. Holton K Duarte 

• A Ceplac esta onstalada em Rondônoa desde 
21 de abro! de 1971 para atender a pohtoca de de
senvolvlmento da cacauocultura em tenras nambo· 
quaras. Func1ona com o tnpe pesqUisa e expen
mentação, ass1stênc1a tecmca e capac1tação profiS
soonahzante. voa Escola Medoa de Agropecuaroa de 
Anquemes - Emarc 

Passando p.·r peroodos de grande puJança e 
crescomento, alternado com peroodos de desesto
mulo. de desalento e ate de sarno-abandono de 
areas cacaueoras. nos doos ultomos anos, a Ceplac 
retomou o trabalho seno. dedocado, voltado para o 
controle da doença vassoura-de-bruxa, voa o pro
grama de recuperação de cacauaos e a omplanta
ção de novas areas cacauerras. 

A retomada dos trabalhos esta vosível com o 
atendomento de 3.906 agncunores no ano de 1997 e 
a uma area de 32 630 hectares Mas a retomad11 e 
vosível também nos novos proJetas de pesquisa, en
tre os quaos destaco o plantoo do cacaueoro com a 
sostemátoca dos sostemas agroflorestaos (pupunheora 
x cacaueiro; freiJO x cacaue1ro e cafeeiro x cacauei
ro), com o apooo do fonancoamento de bancos alo· 
coaos A Emarc esta sendo melhorada em seus ons
trumentos de trabalho com a construção recém con
cluoda de uma bobhoteca e de um auddono 

A Ceplac somente se preocupou com a aquo
soção de um predoo proproo para ter local defomtovo 



ANAIS DO SENADO FEDF.RAL JUNHO 1998 

para o acolhimento de sua clientela quando ampliou 
os seus serv1ços mter1onzados com a construção de 
se1s novos escntonos loca•s de ass1stênc1a lecmca 
em Mumc1p1os de recente Instalação tBunt1s. Campo 
Novo. Machadinha O'Oeste Cacaulãnd1a. M~rante 

da Serra e Colorado do Oeste) 
O COIJIO tecmco da Ceplac/Supoc. apo1ado pe

los quadros operacional e adrmn1strat1VO, em estreda 
umão com os produtores de cacau, está demons· 
Irando que a "ceplac é um bom cam1nho" e "o cacau 
uma boa lavra". 

A cacaUicultura e urna demonstração da força 
e pu)ança da agncultura de Rondõma, que tem na 
produção de alimentos Importante segmento· um mi
lhão de toneladas de grãos (arroz m1lho e feiJio), 
700 mil toneladas de ra1zes da 1nsubstdU1vel mandio
ca. 150 mil toneladas de cale, produzidos em uma 
area de 148 m1l hectares o que confere ao Estado a 
posiÇão de quarto produtor nac1onal As fruteiras 
como a cupuaçu, a acerala o mamão papaya, a 
go1aba. o coco-da-bahiB estão v1ab111zando uma pro
miSsara agra1ndustnal1zação 

Os pecuarmtas de Rondõn1a são responsáveis 
pelo ma""'o de 4.500 000 cabeças (numa relação 
de 3,5 cabeçaslhabrtante enquanto a relação naciO
nal e de uma cabeça/habitante), com a partiCipação 
de grandes e médiOS pecuanstas, mas lambem com 
a pequena cnação especiBIIZSda em gado lelteuo, 
d1spondo o Estado de 52 us1nas de pasteunzação, 
que benef1c1am uma produção de 260 milhões de li
tros de lede/ano 

A agrapecuana de Rondõma e dos Estados VIZI
nhos. Acre, Amazonas e Mato Grasso. esta passando 
por grandes moddiCBÇões no seu pelf1l O trarmporte 
muH1modal, resuttante da utdiZIIção do transpone rodo
VIBno pela BR-364. com os terrnlllBIS granele1ros de 
Parto Velho e ltaooallara. transportara pelos nos Ma
deira e Amazonas a SOJB, a milho e outros produtos, 
com custos de transporte maiS compeldNOs Esse Im
portante P"''eiO da Programa Brasil em Ação VIIOU o 
BraSJl de cabeÇa para bauco. peiTI'IIIIndo colocar em 
Hannover a S0J11 braSileira a um custo de transporte 30 
a 40 dolares maiS barato que transporta-la pelas rodo
vias para o porto de Paranagua 

Concluo dizendo que, com o anunc1o do novo 
plano para a safra agr~cola 1998199 o volume de re
cursos de creddo rural hcou def1mdo em RS 10,3 bi
lhões. 4!>'. a ma1s em relação ao total efet1vamente 
emprestado na safra 1997/98 CUiO montante ft:11 de 
R$7.3 bilhões. 

As medidas anunciadas pelo Presidente Fer
nando Hennque Cardoso e por m1m pretendem au
mentar a produção/produtividade da agncuttura bra-

s1le1ra e pretendem aumentar a campetiiMdade do 
selar. de forma a poss1b1lltar que o Pa1s alcance, na 
wada do mliêmo 2000. a produção-meta de 100 mi
lhões de toneladas de grãos' 

Sr Presidente. Sr"s e Srs Senadores, concluo o 
meu d1scurso d1zendo que uma aas m&lores conquiS
tas pela qual o homem luta duramente, bra~. 
diB apos dia, ano apos ano, e a de poder adqumr a sua 
morad1a, a sua casa prapna, para abngar a sa e à sua 
farmliB Ter um endereço e, af1nal, mudo Importante 
para não fiCar vagando de um lugar a outro 

A Ceplac - Supenntendênc1a RegiOnal da 
Amazõma Ocidental, a part~r do d1a 22 de JUnho, 
passa a ler o seu endereço. a sua casa propna, para 
alo1ar os func•onanos e. receber a sua clientela, os 
usuanos dos seus seMços os cscaUicuttores de 
Rondõn1a 

Mudo obngado 
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO) - Sr 

Presidente. Sr"s e Srs Senadores, a Consblução 
braslie~ra atnbu1 ao Governo Federal a responsabili
dade pela reforma agrana 

Par mUitoS anos a ação f01 totalmente centrali
zada e 1neflc1en1e. 

No entanto, o M1msteno Extraard1náno da Polí
IICa Fund1ana IniCIOU um processo de descenlraiiZa
ção med1anle convêmos 1a ass1nados com vanos Es
tados, em alguns JS Instalados, e aluando a comiS
são dmgente da reforma agrána sob a presidência 
de autondade estadual e com a par11C1pação de rep
resentantes da adminiStração muniCipal e dos movi
mentos SOCIBIS do campo 

A descentralização a1nda é 1nC1p1ente, di!Yido a 
legislação, a cuttura c<~nlraiiZBdora que remonta ao 
reg1me m1ldar, a dependêrlCIB de recursos da Uriio 
e a propna aulonomiB das u:~~dades federadas, mas 
JS s1nal1za o Interesse do Governo Federal na pan:e
na com entidades reg10na1s e loca1s para dar mBIS 
eflcac1a a reforma agrana 

Entretanto há murto a ser farto, em espec1111 no 
que se refere as questões legaiS e a IISCBIIZilÇáo dos 
orgãos amb~entaiS, compostos em alguns casos de 
seNidores não preparados tecmcamente para o 
exerc1CIO da função e que a exercem de forma auta
ntana e truculenta 

Preocupa-me. em partiCular, a 1mplemenlaçio 
do Protocolo Verde, assinado em 1995, pelo Gover
no Federal, com a firiBlldade de IndUZir a elebYa n:or
poraçãa da vanavel ambll!fltal como cnténo lndllpen
sawl no p10 so de analiSe para a coe cessão de cré
drto por parte dos bancOS ofiCiaiS e agênaas de desen
volwnento regiOnllf, a exemplo da Sudam - Sudane e 
Suframa, assam como dos beneiÍCIOS fiscaiS. 



JUNHO 1998 ANAIS DO SENADO FEDER -.L 

As propostas cont1aas no Protocolo Verde rep
resentam uma das pnnctpats tniCtatNas adotadas 
pelo governo bras1le1ro, em termos de pollt1cas publi
cas para o desenvolvimento sustentavel 

Por outro lado, a questão amb1ental cada vez 
ma1s vem de1xanao de ser tratada como uma exter
nalldade no cenano econõmlcolflnancelro e vem to
mando novos contornos que stnallzam-na como uma 
vanavel fundamental na v1ab1lldade de projetas go
vernamentais, de empreendimentos pnvados e nas 
relações comerc1a1S 

Com a promulgação da Const1tu1ção de 1988, 
com seu artJgO 225, a defesa e preservação do meta 
amb1ente passaram a ser responsabilidade do poder 
publ1co e da coletiVIdade. em seu artigo 3°, mCJSO III 
e art1go 43, a Const•tu1ção prevê que o desenvolVI
mento harmõmco da econom•a nac1onal passa tanto 
pela d•m•nUição das desigualdades regiOnaJS como 
•ntegra o conteúdo do desenvolvimento sustentavel, 
•sto é, aquele que estabelece a eqüidade entre as 
demandas das presentes e futuras gerações. 

Por uft1mo. no art1go 192 está expresso que o 
s1stema f1nanceoro nac10nal deve "seMr aos Interes
ses da coletw1dade" 

Desta forma, considerando que o me1o ambien
te Integra os chamados • d1re1tos difusos", JSto e, 
aqueles enquadrados como d1redos pertencentes a 
coletiVIdade, foca ass1m ev•dente a tentabva da Cons
tdwção de estabelecer v•nculo entre a economa e a 
meta do desenvolvimento sustentavel 

Sr. Presidente, a soc•edade bras1le1ra prec1sa 
dtscuttr e tdenttftcar as priondades entre as dtretnzes ... 
do documento 1n1c1al do Protocolo Verde. 

TaiS como· def~ntr cnténos pera a análise da va
navel ambiental na alocação de creddo - pnoridades 
para os prQII!IoS Identificados com maJOr sustentablll
dade ambiental - diSCUbr e demonsllar que passiVOS 
ambientaiS acumuladOs são custos fiSCaiS e que ações 
para a prevenção de novos passiVOS eqUivale a dimi
nUir o potenc~al de gastos ou de erKllllldamento do se
lar publiCO - como buscar novos mecaniSmos IJI1r8 .,. 
crementar a d15JX>r11bllldade de furKlos para piOjeloS 
amb•entaJs e de saneamento básiCO 

A nosso ver, Sr. Presidente. essas ações VI
sam demonstrar que o pa1s pode manter ou mesmo 
aumentar seu nível de cresc1mento econômiCO sem 
necessanamente comprometer nossas fontes e re
servas de recursos naturais 

Era o que eu linha a d1zer 

O SR. PRESIDENTE (Lucid1o Portella) - Nada 
ma1s havendo a tratar, a Presidência va1 encerrar os 
trabalhos, lembrando às Senhoras e Senhores Se
nadores que constará da sessão deliberatMl ord•na
na de amanhã, a realizar-se às 14 horas e 30 rmnu
tos, a segUinte 

ORDEM DO DIA _,_ 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N°77, DE 1998-COMPLEMENTAR 
(Em regrme de urgência, nos termos do Requen

mento n• 419, de 1998- art. 336, b) 
(Votação nom1nal) 

D1scussào, am rumo umco, do ProJeto de Le1 
do Senado n• 77, de 1998 - Complementar, de auto
na do Senador Hugo Napoleão e outros senhores 
Senadores, que autonza o Poder Executwo a cnar a 
Regrão Integrada da Grande Teres1na e 1nst•tutr o 
Programa Especral de Desenvolvimento da Grande 
Teresma, no Estado do P1auí e dá outras providên
Cias, lendo 

Parecer sob n• 379, de 1998, da Com1ssão de 
Consldu1ção, Just1ça e C1dadan1a, Relator Senador 
Francelina Pereira, favorável, com Emendas n"s 1 a 
3-CCJ, de redação. que apresenta 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N• 22, DE 1998 

D1scussão, em rumo uniCO. do ProJetO de De
creto legislatiVO n• 22, de 1998 (n" 623198, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto do Trata
do de Pro1b1ção Completa de Testes Nucleares -
CTBT, concluído em Nova York, em 24 de setembro 
de 1996, tendo 

Parecer tavoravel, sob n• 394, de 1998, da Co
miSsão de Relações ElCienores e Defesa Nac1onal, 
Relator: Senador José Agnprno Ma1a. 

-3-

REQUERIMENTO N°445, DE 1998 

Votação. em turno úniCO •• do Requenmento rf' 445, 
de 1998, do Senador Elc1o Alvares, soiiCdando, nos 
termos reg1menta1s, que, sobre o PI'Ojeto de le• do 
Senado n• 20. de 1996-Complementar, de autona do 
Senador Pedro S1mon, que drspõe sobre a parllcipa
ção da população e de suas entidades no processo 
orçamentáno, alem da Com1ssão constante do des
pacho •metal de d1stnbU1ção, se)ll OUVIda, também, a 
de ConstdUição, JustiÇa e Cidadama. 

O SR. PRESIDENTE (Lucíd1o Portella) - Está 
encerrada a sessão 

(Levanla-se a sessão as 17 horas e 35 
mmutos) 
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RESOLUÇÃO "i• 13. DE 1998 

Retilicação 

No D1ar1o do Senado Federal. de 13 de fe\ere•ro de I "OR 

· na pagma ~90-l. pnme1ra coluna 

Onde se !é 

/) ca1acunsllcas dos ruu/os a serem subsruuzd(ls 

SELIC 

Título Venc•memo Quanudade 

640363 I •-2-1998 425.054 

640457 1°-2-1998 303 908 

640549 1°-2-1998 385 8b8 

640640 ]
0 -2-1998 374 384 

1>40731 1"-2-1998 379.511 

640363 15-2-1998 3 532 b51 

640454 15-2-199R } -l7-l 8:!8 

640540 15-2-1998 3 335 -~-

1140641 15-2-19% 3 2~3 57:! 

640731 15-2-199 :! 871 3411 

640363 1°-3-19% :!.130 867 

64(145-l 1"-J-)998 ~~1~3:!5 

640545 1"-3-1998 I 833 890 

640636 I "-3-1998 2 047 5b8 

640730 1"-3-19\18 I -l-li -l22 

640'M I "-S-1998 -l85 ~8~ 

b40452 1"-S-1 '198 -l25 954 

640S4h 1"·5-1998 393 0(18 

640638 1"-5-1988 3'!5 868 

640729 I "-S-1988 l7438S 

6403b5 I S-5-1988 3 733 OSb 

JUNHO 1998 
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1>40~5~ 15-5-1<188 ~ 5.3::! ó51 

b~0543 15-5-1988 3 47~ 828 
b4ili>JS 15-5-1988 3 335 i47 

640730 15-5-1988 3.223 574 

640364 1"-6-1 Q88 2.197.400 

640455 1"-6-1988 2.130 867 

640546 1"-6-1988 2.212.325 

640637 1"-6-1988 1.833.899 

640ns 1"-6-1988 2.047 569" 

Leia-se-

"j) caractertsllcas dos títulos a serem subslltuidos: 

SELIC 

TÍTULO VENCIMENTO QUANTIDADE 

640363 01 02.1998 425.954 

640457 01.02.1998 393.908 

64054Q 01.02.1998 385 868 
~ 

640()40 01.02 1998 374 384 

640731 01.02.1998 379511 

640363 15.02.1\198 3 532 651 

64045-t 15.02 I <l98 3 474 828 

b4054Q 15 02 1<198 3 335 747 

640b41 15.02 l'l9S 3 223 572 

640í31 15 02 I "9~ 2 871 340 

b40363 UI 03 199S 2130867 

M0454 01 03 1<1<18 2 212.325 

640545 1}11)3 IQQ~ 1.833 89<1 

640to36 iJIIJ3 IQQS 2.047 568 

640730 11103 !9'1~ I 441 422 

6403b.t III 05 1<1<18 485.888 

M0452 Ot 05 I•NS 425.954 
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MIJ5~h III 05 I""~ 393 <10~ 

t>-l11A3S III U5 I <lU\ 385 ~b8 

Mnn~,~ UI 05 I ""S 3 7-l 385 

"-10365 15 05 10<18 3 733 056 

640452 15 05 1"08 3 532 o51 
b405~3 15.05.1998 3 474 8:!8 

b40638 15 05.1998 3 335 747 

640730 15 05 1998 3 :!23 574 

b40364 01 06 1998 2 197 400 

ó40455 01 06.1998 2.130 867 

b40546 01 06 1998 2 21:! 325 

b40637 01.06 1998 1.833 899 

640728 01 06.1998 2 047 569" 

-na pagma :!904. segunda coluna. 

Onde se lê 

gJ f>ri!\ tsào de colocação e wnctmenro dos 11tulos a serem emitidos 

SEUC 

Coloca~ào Vencimento Título Data-Base 

2-2-1098 1"-2-1999 640364 2-2-1998 

:!-2-1 <198 1"-5-1999 640453 2-2-1998 

2-2-1 <198 1"-8-1999 640545 2-2-1998 

2-2-1•198 1"-11-1999 640637 2-2-1998 

2-2-1 <198 1"-:!-:!000 b40n9 2-2-1998 

1 b-2·: YtJ8 15-:!-]QQQ 1>40364 16-2-l'l98 

lb-2-1<~98 15-5-19QQ b40453 lb-2-1998 

I f>-2-1 '1':18 15-8-19QQ 640545 lb-2-1998 

lb-2·1 Y08 15-11-1000 640637 16-2-1998 

I f>-2·1 ""~ 15·2-:!000 6407:!9 16-2-1998 

1-J-J•.JtJX 1"'·3-IOOQ h40364 2-3-19'l8 
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~-3-ILI% I ,,_.,_1 c,Q·~ t>40-15t> ~-3-1 ""~ 
~-3-1 'l% 1"-0-1 Q()<l n-105-IS ~-)-JUU8 

2-3-1"% 1"-12-l'l<N t>-1Ut>3" ~-~-)I..J4'S 

2-3-1 '198 1''-3-~000 Mll"'}cc 2 -~- )'lQS, 

-1-5-1 QQ8 I '-5-1 'l'l<l h4113ta2 -1-S-1 oog 

-1-5-1 QQ8 I"-8-IQ9<l 640-15-1 -1-S-1 QQ~ 

-1-5-1998 1"-11-1999 t>-105-lc• -1-5-1 LI<~S 

-1-5-1998 I ·-~-2000 t>4063S -1-5-1 09~ 

-1-5-19Q8 1"-5-2000 l)...a07~S -1-5-19Q8 

15-5-1998 15-5-1999 640365 15-5-1 Q98 

15-5-1998 15-8-1999 640-157 15-5-1998 

15-5-1998 15-11-199<1 n405-IQ 15-5-1998 

15-5-1998 15-2-2000 6406-11 15-5-1998 

15-5-1998 15-5-2000 640731 15-5-1998 

1"-t;-1998 1"-6-1999 640365 1°-6-1998 

1"-6-1 Q98 1"-9-1999 b40457 I"-6-19Q8 

1"-6-1998 1"-12-1999 6405-18 1"-h-1998 

1"-6-1999 1"-3-2000 64063Q 1"-6-19Q8 

1°-6-1999 1"-6-2000 b40731 1"-h-1998" 

Le1a-se. 

··g) pre\'lsão de colocação e \l?nc1mento dos lztulos a serem em111dos· 

SELIC 

COLOCAÇÃO VENCIMENTO TITULO DATA-BASE 

01 0:! IQ98 01 02 19Q9 6403t>-1 02 ;)2 1998 

02 02.1998 01.05.1999 1:>40453 o~ 02 IQQS 

02 02 199R 01.08 19QQ 1>-105-15 02 0:! IQQ8 

U:! 02 IQ98 011119Ql) t>-10637 02 02 I >}<)8 

112 02 I Q98 01 02 2000 t>-1072Q 02 02 IQQS 

16 02 1"'98 15 02 IL1Q9 t>4113h-l 16 02 1QQ8 

lb U2 1998 15 05 199<1 t>-10-153 1602 IQQS 
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lb 02.1••9~ 15 08 J9QQ h405-15 160:! 1998 

1 b 0:! 1 <198 1511199'l n-IOI:Jr 160:! 19'l8 

li:> O:! )'IQR 15.0::! :!0011 h-!Oi:!Q 16 O:! 1998 

11::!.03 1 ''98 01 03 )QQQ "-103«:>-+ 0:! 03 I 'l98 

0:! 03.1998 0106199<1 b-10456 0:! 03 1998 

O:! 03 1<198 01 09.199'l b-10548 02 03 1998 . 
O:! 03 l'l98 01 1::! 1999 b-10639 02 03 1998 

O:! 03 1998 O I 03 .::!000 h40/311 02.03.1998 

0-1 05 1<198 01 05 J9Q9 h-1036::! 0405.1998 

04 os 1998 01.08 199<1 h-10-15-1 04 05 1998 

04 05 1998 Ol.ll 1999 b-1054b 04 05 1998 

04.05.1<198 01 0::!.::!000 640638 04 05 1998 

04.05.1998 01 05.::!000 640728 04 05.1998 

15.05.1998 15.05.1999 640365 15.05.1998 

15.05 1998 15.08 1999 640457 15.05 1998 

15.05.1998 15.11 1999 640549 IS 05.1998 

15.05.1998 15.02 2000 540641 15.05.1998 

15.05.1998 IS 05.2000 640731 15.05.1998 

01.06.1998 01 06 1999 640365 01.06.1998 

01.06.1998 01.09 1999 640457 01.06.1998 

01.06.1998 Ol.l2 1999 640548 01.06.1998 

01.06.1998 01 03.2000 640639 01.06.1998 

01.06 1998 01.06 2000 640731 01.06 1998" 

ATA DA 611" SESSÃO NÃO DELIBERA TIV A, EM 15 DE JUNHO DE 1998 
(PubliCIIda no DSF, de 16 de junbo de 1998) 

RETIFICAÇÃO 

JUNHO 1998 

Na página a• 10180, 1" colu., na designação da Comissio Mista iDenmblda 
de emitir parecer sobre a Medida Pnmsória a• 1.617-S:Z. de 1998, no Partido PSDB, 
Senadores Tlhllar e Suplente, respectiYamente., 
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Onde se lê: 

PSDB 
Lúcio Alcântara Ben1 \'eras 

Leia-se: 

PSDB 
Sergio 1\tachado Osmar Dias 

ATA DA 78'SESS . .\O DELmERATI\'A ORDlN . .Í.RIA. REALIZADA El\129 
DE JITNBO DE 1998 

(Publocada no DSF, de JO de junho de 19981 

RETIFICAÇÃO 

No sumano da Ata, a pagma n• 11188 I' coluna no nem 1.2.5 -
Comunocacões dP Presodêncoa. e na Ata. a pagona n• 11~11. e~dua-se por 1a lerem 
SJdo publocadas no Doano do Senado Federal,de ::!.7 de junhCI de 1998 (pagona n• 11164 
:!' coluna), as falas referemes ao recebomenlo dos Olicoos n•s SlbO e o I de 1998. do 
Banco Cenual do BraSJI. encarrunhando sdhcnações do Go' emo do Es1ado de 
Pernambuco 

Agenda do Presidente Antonio Carlos Magalhães 
30/06/98 

Terça-feira 

10:30 - Inauguração do Oratório Nossa Senhora Aparecida 
Sede Campestre do Clube do Congresso - SHIN - Península 
Norte 

15:30 - Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal 
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Ata da 801 Sessão Deliberativa Ordinária 
em 12 de julho de 1998 

4• Sessão Legislativa Ordinárra da 5011 Legislatura 

Presrdêncra dos Srs Antonro Carlos Magalhães. 
Geraldo Melo e Carlos Patrocínro 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES. 

Ademor Andrade - Alcodes Falcão - Antonoo 
Carlos Magalhães - Antõnoo Cerlos Valadares -
Arlindo Porto - Bailo Parga - Benedota da Solva -
Beno Varas - Bemardo Cabral - Carlos Bezerra -
Carlos Patrocinoo - Certos Wilson - Casoldo Mal
danar - Dralma Bessa - Edison Lobão - Eduardo 
Suphcy - Élcoo Alvares - Elói Portela - Emlloa Fer
nandes - Emandes Amonm - Espendoiío Armm -
Femando Bezerra - Flavoano Melo - Francehno 
Pereora - FranCISCO een,amom - Geraldo Melo -
Gerson Camata - Golberto Moranda - Hugo Napo
leão- lns Rezende- Jader Barbalho- Jefferson 
Peres - João França - João Rocha - Joel de Hol
landa - Jonas Ponheoro - José Agnpono - José AI· 
ves - José Eduardo Outra - Jose Fogaça - José 
Roberto Arruda - José Saad - Júnoa Manse - Ju· 
vêncoo Doas - Lauro Cempos - Leomar Quontamlha 
- Leonel Parva - Levy Doas - Lucodoo Portella -
Lúcoo Alcântara - Lúdoo Coelho - Manna Solva -
Martuce Ponto - Mauro Moranda - Nabor Júnoor -
Ney Suassuna - Odacor Soares - Osmar Doas -
Pedro Pova- Pedro Smon - Ramaz Tebel - Rober
to Fratre - Romero Jucá - Ronaldo Cunha Lome -
Sabasbão Rocha - Sargoo Machado - Taotónoo Vde
la Fdho - Vilson Klemübong - WeRongton Roberllo -
Zanete Can:Jonal. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A hsla 
da preaança ~ o compareamanto de 70 Snl. 
Senadores. Hawndo número regomental, deolaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteçiío de Deus, onocoamos nossos tra
balhos 

O Sr. 1• Sacraténo em exercocoo, Sanador Joel 
de Hollanda, procederá a leotura do Expedoanta 

É lido o seguonta: 

EXPEDIENTE 

AVISOS DO MINISTRO DE 
ESTADO DA FAZENDA 

N"s 511 e 530198, de 18 e 25 de runho último, 
respectovamente, encamonhando as onformações re
ferentes aos otens 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1 8, 4.1 a 
4.2, do Requenmento n" 31g, de 1998, do Sanado· 
Eduardo Suplocy, e esclarecendo que nio dtspOe 
das onfoi'IT18Çiies soloclladas nos Itens 1.4 e 1.5. A 
Sacretana do Tesouro Nacocnal esclarece, aonda, 
que não teve acesso à versão reformulada do Prqe
to Programa de Relorma do Estado, da modo que 
nio há como responder os Itens 2, 3.1, 3.2 e 4.3. 

N" 513198, de 18 do corrente, encamonhando 
as onlorrnações referentes aos Itens 2 e 3, do Raque
nmanto n• 296, da 1998, do Senador Emendes 
Amonm, e esclarecendo que aquela Autarquoa roiío 
dospõe de dados que permitam responder o Item 1. 

As mfonnações toram encammhs· 
das, em copra, aos requerentes e anexa
das ao ProJeto de Resolução n• 164, de 
1997, que estava com sua tratmta~o in
tenomplda 

Os requerimentos vão ao ARJUMI. 

O Prqeto de Resolução n• 164, de 
1997, IIOlla a sua tra~ normal,~ 
dendo ser rnclufdo em Onlem do Dia opor
tunamente. 

OFiciO DO MINISTRO DE ESTADO 
DA EDUCAçAO E DO DESPORTO 

N" 82198, de 24 da runho último, encamnhando 
as onformações relerentas ao Requanmento n" 334, 
de 1998, do Senador Romero Jucé. 

As mforrnaçóes serão encatrllllhadll 
em copu1, ao requerente. 

O requenmento 118.1 ao AIQUNO. 

PROJETOS RECEBIDOS DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
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PROJETO DE LEI DA C..\.M.\RA ]"'j" 32. DE 1998 

(n° 2 595/%. na Casa de ongem1 
(De IniCiatiVa do Tnbunal de Jusuça do DISlfllO r t:dt:ral e lernwnos) 

Altera a Le1 n° 8 185, de 14 de ma1o 
de 1991. alterada pela Le~ n° 8.407, 
de lO dr Janel.ro de 1992, que dJ.spõe 
sobre a Orqan1zação Jud1C1ar1a do 
D1str1to Federal e Terr~tor1as e cr1a 
os Ju1zados Espec1a1s Cive1s e 
Crl.ZD1na1s. 

O CONG:IIESSO llACIONAL decreta 

Art. 1° Os art. 18, com as ra.od1f1cações de seus 

1nc.l.sos e paraqrafos. art 25, acresc1do do 1nc.1.so VII, art. 

33, acresc1do dos art~gos 33 A a 33 E. da La~ n~ 8 185, de 14 

de ma1o de ~991, alterada pela Le1 n° 8 407, de lO de Jane.l.ro 

de 1992, passam a v1qorar com a sequ1nte redaçào: 

"Art 18 A Just:l.ça de Fr1me1ro Grau do 

D1Str1to Federal compreeqde 

I Varas com compet:ãnc1a em todo o 

Terr1tor1o do D1st:r1to Federal 

a) ~1to Varas de Fazenda Publ~ca; 

C)uma Vara da Infãnc~a e da Juventude. 

c)uma Vara de Execuções Cr~1na~s: 

d)uma Vara de Fa~ênc1as e Conco~datas; 

e)um Vara de Req1stros Pübl1cos. 

f)duas Varas de Precator1as: 

g)uma Vara da Ac1den~es do Traba~bo; 

h) quatro Varas de Entorpecentes 

Contravenções Pena1s; 

J.)Aud~torl.a ~1J.tar: 

a 

II - C~rcunscr~ção Especl.a1 Jud~c~ár~a de 

Brasl.1ia: 
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Cr11111na.1.s; 
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a)v1nte Varas C1ve1s; 

b)sete Varas de Fam111a. 

c)uma Vara de Órfãos e Sucessões; 

d)o1to Varas Cr::ua.1na1s; 

e)um Tr1buna1 do Júr1; 

f)três Varas dos De11tos de Trãns1to; 

g)dez Varas dos Ju1zados Espec1a~s C~ve1s; 

h)c1nco Varas dos Ju1zados Espac1a1s 

JUNHO 1998 

III 

Taguat1nga: 

CJ.rcunscr1ção Jucüc.1.ar.1.a de 

Sucessões; 

a) c1nco Va~as C~ve.1.s; 

b)quatro Varas de Fami11a, 

c)trãs Varas Cr11111na1s; 

d) um Tr1buna1 do Júr1; 

Órfãos e 

e)uma Vara dos Da11tos da Trãns.1.to; 

f)c1nco Varas dos Ju1zados Espec.1.a~s 

C1ve1s; 

g)três Varas dos Ju1zados Espec.1.a1s 

Cr::ua.1na1s; 

IV - C~rcunscr1ção Juciic~ár.1.a do Gama 

a) duas Varas CiV81Si 

b)trãs Varas de Fami1.ia, Órf&os e 

Sucessões; 

c) um Tr1buna1 do Júr1 e Da1j.tos de 

Tráns1to; 

d)duas Varas cr~na1s: 

e) duas Varas dos Ju1zados Espac.ia.1.s 

Ci.ve1s; 
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f)duas Varas dos Ju>.zadc:.s Espec>.al.s 

C:r::Lm::Lna::Ls. 

v 
Sobradl.nho· 

c~rcunscr.l.çào JudJ.cJ..ár:La de 

a)duas Varas Cível.s; 

b)uma Vara Cr:>.ml.na~, do Trl.bunal do Júrl. e 

De~J.tos de Trãnsl.to; 

c) duas Varas dos Ju.1zados Espec::l.al..s 

C.l..Vel..s,· 

d)duas Varas dos Jul.zados Especl.al.S 

Cr1m1nal.s: 

VJ: Cl.rcunscrl.çào Judl.Cl.àrl.a de 

Planaltl.na: 

a)uma Vara CJ.vel; 

b)uma Vara de Fam>.~J.a, Orfàos e Sucessões: 

c)uma Vara Cr>.m>.na~. do Tr:Lbunal do Júrl. e 

DelJ.tos de Tránsl.to; 

d)duas Varas dos Jul.zados Espec>.a>.s 

Ci.vel..s; 

e) duas Varas dos Ju:~.zados Especl.a>.s 

Cr1m.1.na1s: 

VJ:I Círcunscr>.çào Jud>.Cl.ar>.a de 

Braz~ãnd>.a: 

a)uma Vara Cíve~; 

b)uma Vara Cr~~~:~. do Tr:Lbuna~ do Júr>. e 

DelJ.tos de Tráns>.to; 

c) duas Varas dos Ju:~.zados ~specía>.s 

Ci.vel.s: 

d)duas Varas dos Ju>.::ados Espec>.a>.s 

Crl.lD.l.D&l..s; 

~37 
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VIII Cl.rcunscr.l.çào Jud::..c::~.ar:~.a da 

Ce;z.~ãnd:~oa: 

a) três Varas Cive:~.s: 

b) quatro Varas de Fam;z.~;z.a, 

Sucessões; 

Cive:~.s; 

Cr:~.m:~.na:~.s; 

S••••ha2.a: 

c:)c:~onco Varas Cr:~.m:~.na:~os; 

d)um Tr:~obuna~ do Júr:~o; 

e)c:l.nco Varas dos Ju:~.:z:ados 

f)três Varas dos Ju:~.:z:ados 

IX Circunscr:~.ção 

a)três Varas Cive:~.s: 

b)três Varas de Fam:~.~;z.a, 

Sucassões; 

c)um Tr:~.bunaL do Júr;z.; 

d) três Varas Cr:l.lll:~ona:~os a 

Trâns:~oto; 

e) três Varas dos Ju:~.zados 

Cive1s; 

f)duas Varas dos Ju;z.zados 

Cr:uu.nai.s; 

Orfãos e 

Espec:~.a:~.s 

Espec:~.a:~.s 

Órfãos .. 

Espac:~.ais 

Espec::~.ais 

X - Ci.rcunscr:~.ção Judi.c:~oár:l.a do Paranoá: 

a) uma Vara Civel; 

b)uma vara de Fam:~.~ia, Orfãos e Sucessões; 

c)uma Vara Cr:~.m:~.nal, do Tr:l.buna~ do Júri e 

De~:~.tos da Trâns:~.to: 

d)duas Varas dos Ju:~.:z:ados Espec:~.ai.s 

Cive1s; 
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e) duas Varas dos JuJ..::ados Espec.l.al.s 

CrJ..ml.naJ..s; 
XI CJ..rcunscrJ..çào Jud.l.cJ..arJ..a de Santa 

MarJ..a 
a)uma Vara Civel, de FamJ..lJ..a, Orfãos e 

Sucessões; 
b)uma Vara Cr~1na1, do Tr1buna1 do Júr1 e 

Del1tos de Trãns1to; 

c)duas Varas dos Ju1zados Espec1a1s 

C.1.ve1.s. 
d)duas Varas dos Ju1zados Espec1a1s 

Cr1mJ.na.1.s. 

§ 1 o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

§ 2° As áreas de JUr1sd1ção das 

CJ..rcunscrJ..ções JudicJ..árJ..as do OJ..str.1.to Federal 

correspondem às das respectJ..vas Reg.1.ões 

Adm1n1strat1vas, compreendendo-se as do Núcleo 

BandeJ..rante, CandanqolãndJ..a, R1acho Fundo, Guará I e 

II, Cruze.1.ro, Lago Sul e Laqo Norte na C.l.rcunscr.l.çâo 

Espec1al Jud1c1ar1a de Bras1l1a; a de Aquas Claras 

na C.l.rcunscrJ..ção Jud.1.c~ár1a de Taguat1nqa; a do 

Recanto das Emas na CJ..rcunscr~ção Jud1C1a~1a de 

Samamba1a; e a de São Sebast1ão na C1rcunscr1ção 

JudJ..cJ..ária do Paranoa. 

§ 3° Ocorrendo a cr1ação de Req1ões 

AdmJ..nl..stratl..vas, estas permanecerão sob a área de 

JUr1sd1ção da C1rcunscr1ção Jud1c1ár1a da qual t1ver 

s.1.do desmembrado o terrl.tOrl.o respectJ..vo." 

"Art. 25.. . . . . . . . . . . ........ . 

VII a 

acompanhamento das 

execução 

cond1ções 

das 

da 

penas e 

suspensão 

o 

do 
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processo, 

setembro 

na forma da Le1 n° 9.099. de 26 de 

de 1995, l.nC~USl.Ve se decorrentes 

cumprl.mento de Carta Precator.1.a." 

"Seção IX 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS E CRDMINAIS 

Art. 33 A - Aos Ju1zados Espec1a1s Cív.1s 

e Cr~1na1s compete a conc11•ação, processo, 

JUlgamento e execução, nas causas da sua 

competênc1a, ressalvado o d1sposto no 1nc1so VII do 

art. 25 desta Le1. 

Suli>sação I 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS 

Art. 33 B - O processo 1nstau~ar-sa-á c~ 

a apresentação do pad1do, escr1to ou oral, à 

Secretar1a do Ju1zado. 

§ l 0 O ped1ào escr1 to sara apresentado à 

d1str1bu1çào. 

§ 2 ° O ped1do oral sara 

perante a secretar1a de qualquer 

levado à d1str1bu1ção. 

reduz1do a termo 

dos Ju1zados e 

processo 

Ju1zado, 

§ 3 ° Onde houver apenas 

se Lnstaura~a perante a 

que fara a c-:.aun1cação 

Subseção II 

Vara, 

sacretar1a 

ao Serv1ço 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS 

o 

Art. 33 C O Ju1zado Espec1al Cr:uu.nal 

tem competênc1a para 

JUlqamento das 1nfrações 

conc1~i.ação , proce•so e 

pana1s de menor potencial 

JliNHO 199~ 
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ofens1vo, ass1m cons1deradas as contravenções pena1s 

e os cr1mes a que a ~e1 com1ne pena máx:una. não 

super1or a um ano, excetuados os casos em qaa a La~ 

preveJa proce~ento espec1a~; 

Subseção III 

DAS TURMAS RECURSAJ:S 

Art. 33 D - As turmas recursa1s, em número 

de duas, denom1nadas Tu:.:ma Recursa~ Ci.ve~ e Turma 

Recursa~ Cr1m1na~, serão campos tas , cada uma, de 

três Jui.zes de D1re1to t1tu~ares e três sup~entes 

esco~h1dos pe~o Conse~ho Espec1a~ dentre os 

inteqrantes da pr1me1ra qu1nta parte da ~ista de 

ant1qu1dade, para exercic1o de suas funções por do1s 

anos, perm1t1da a recondução. 

Paraqrafo ún1co. As Turmas Recursa1s serão 

pres1didas pe~o seu componente ma1s antiqo, em 

rodi.z1o anua~, co1nc1d1ndo a duração do mandato com 

o ano JUd1c1ár1o. 

Art. 33 E - Compete à Turma Recursa~ Ci.ve~ 

Ju~qar os recursos re~at1vos a dec1sões profer1das 

pe~os Ju1zados Espec1a1s Ci.ve1s do D1str1to Federa~ 

e os embarqos de dec~aração a seus acórdãos. 

Art. 33 F Compete a Turma Racursa~ 

Cr1m1na~ JU~qar os recursos re~at1vos a dec1sões 

profer1das pe~os Ju1zados Espec1a1s Cr1m1na1s do 

D~str1to Federal e os embarqos da dec~aração a saus 

acorc:lãos." 

Art. 2° As dema1s normas necessar1as a 1nsta1açào • 

func1onamento dos Ju1zados Espec1a1s serão obJeto de Reso1ução 

do Tr~una1 de Jus~1ça do D1str1to Federal e Terr1tór1os 
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sempre observado o que determ1na a La>. n• 9.099, 26 de 

setembro de 1995 

Art. 30 São acresc1dos ao Quadro Pez:manent.e ela 

Pessoal do T:r.1bunal de J"ust1ça do D1str1to Faclera1 e 

'1'er:::-1tor1os os carqos cons't.antes do Anexo :I e as funções 

com1ss1onadas conforme Anaxo II dasta Le1. 

Art. 4° E.sta Le1 ent:a .... v1qor na data da sua 

pul:>1:a.cação. 

-

ANEXO :I 

(Art. 3° da La>. n° 

CARGO/ DENOMJ:NAÇÃO NtiMERO DE CARGOS A CRDIR 

JU:IZ DE DIREITO 60 

JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO 50 

~ISTA JUDICIARIO 380 

TECNICO JUDICIARIO 580 

AREltO II 

(Art. 3° da La>. n• 

FIJHÇÕES/NIVEL IIÚHERO DE FUNÇÕES A CRDIR 

FC 09 66 

FC 08 1 

FC os 120 

FC 03 60 

FC 01 60 
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PROJETO INICIAL 

D1ep6e sobre e organizaçao ]Udic16r1a do Diatr1to Federal e doa 
'1'er'l'1t6rioa. 

O C~~~ESSO ~ACIONAL DECRETA: 

UVROI 

DA ESTRUTURA DA IUS11ÇA DO DISTlUTO FEDERAL E DOS TERIUTOR.IOS 

TITULO I 

DAS DISPOSIÇOES PRELIMINAIIES 

An 1•- Elia la orpmza a Jusuça do Dasmto FedenJ e doi Temtonos e ft1111a a 

r.--odoo...,._....w.ro.. 

lul 2." • Compilem ai- do Dnmto Fodenl e doo T"""onoo 

I ·o Trilllmal de lumça. 

D-oaTribunalsdolun. 

iD:- os JuiZeS de D1111110 do Daarn:o Federal e dos Temr:onos. 

IV· os 1..._ de Direoto Subolllums do Dislmo Fodenl e dos Termonos. 

v-. Audatona e o c-de JUJIIÇI Mdilor, 

VI-oo-de hz do D1otn1o f~ 

lul 3° • A Con 1 I' - dos Mlptndos. em pnl. fiDr.oe-6 pela diSiribuiÇio 

doo,.,_ altemodaoolln-na- do lei 
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mtll.DII 

DO TRIBUNAL DE JUmCA DO DJSTlUTO FEDERAL E DOS 

l'EIUUTORIOS 

CAPntlLOI 

DA COMPOSIÇÃO 

Ali. 4• - O T..-...a ele JUIIIÇa. ca~~~lllde no lllanlo Fedend. c c ; ~ 1 se ele -

011111 o..aborpdans e......,. ... )llrlllliçiD no Dulmo Fedenle nos T.....-

§ I" - O T- - an Tribuno! ,._ e pelo 1011 o'l!ID ..,_ 

(~ Fedenl, on 93, XII. lho 1wildo Coaselho .,_.., em COIIIIIbo da 

..__,._ em duu Cimoru C'- e 111110 Clllliililil e.,.- TllniiU. .-.._ 

c .... ec~uuc.._. 
§2"-API ,. oeleT,....ea-a ... -upelo•_,.de--.u 

-fiadapeloP & =--
§ l" • O Preudeeoe, o V100oPi ' a e o CcNI 5 ' , ......... o Tn-.....-. 

- rmwa11 uliiiiÇileo ele IWolor e-·-o.,........,- --ele 
....... au quado o,... 1&40 ........ de quorum qn•Mi:cdo ..... ....-;ID dD 

r te= 

§ 4"- O PPO!&IP"'-"0 1-a•RIIilolll,..a 01 caoos an que o-..,.._ 
-.--. ................ 

Ara. ,-.ora 1 oV•P• 1 •eoCou :1 rsaloellllalpor .. 

- ao - da lei OJpmca da 1115 ...,. - e poro um """""" ele -
-.-. anllllolçlo 

.,...,.ali> ..-. - VlgWido oo - de •• • r; v-•• · - ou 
:· e•o....a.o.llho•....._ 

- de _. me111 ,.. _. lel'llliaD. CIID .. .- a a'- ;' do Pa -'* 
._,_,"....," t . a d=--....· 

t dilo o dupoorD no panpalli ,_ do on 102 da Lei Compl • ..., rf' 35, de 

1403 79 

Ara. fi' - A • ' nçea de llD-81 lirprgocdlorr prc ·r..,. III. ror- da La 

o.wa-da MquaDn N-
....... afi> ,_-A_,. 110 de---- ......... os- de Dawo do 

Dlolmo Fedenl, noo-dal..a 0rP-adaMIIo......,.. NOCIOOOI 

Ali .,. - Nlo poderio..,.-.,.- Tumia au c- do T- da 

~D I c· .. ....,._ou,.._llllbaMraaou-...-...por 

........ 0 ............ 

JUNHO 1998 
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CAPITULO 11 

DA COMPETENCIA 

DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE 1l STIÇA 

An 8" - Çompete ao Tnbunal de IIISIIÇII 

l· proc:asar e JUlgar ongmanameme 

al a nos cnmes comuns e de responsabdldadc os Gg..~ d.os Temtonos o 

Va-Ck-Yernador do Dl.st:nto Federal c os Secraanoa dos Governos do D1stnto Federal 

e dos Trnuonos. n:ualvada a compelenczl da JuSIIça Elenoral 

bl - nos aunes comuns os Deputados D11Anta.s. c nesres e nos de 

responsablbdade. os Juazes de Dlre~ro do Dascnto Federal e dos Termonos e os Ju1zes de 

01n1to Sub.....,tos. ressalvada a~' da Jumça Elenallll. 

cl - os mandados de segurança e os babas dau. comra 1101 do Presrdeme r1ifo 
Tnbunal e de qullquer de seus orpas • membros. da Proc:wodor-úeral da Ju511ça do 

Dlltrn:o Federal e dos Tcmtonos. doa Jwza do D1stnto Federal e dos Temtonos. do 

ao-nadar do Dlslnto Feclellll. do P!05Uieme do Tnbunal de C0111U do D151n1o Fedellll 

e de: qualquer de seus membros, do Procurador-Cieral da O.stnto Federal c do'! 

Sec:n:unos de C"aovemo do D~stn\0 fedenl e dos Temtonos, 

dl - os habeu corpus quando o GOnstrangunemo apomado proVIer de .uo de 

qUAisquer das aulondades rnd1cadas na aluwca antenor ... nceto o Governador do Dastnto 

Fedellll. 

C) - os mandados de lnJUnçio, quando a daboraçio da no11111: re@Uiamentadora for 

untu«;;o de orJio. oentKlade ou IUUindadc do OlSlnta Federal quer da adnuma.raçio __ aa,...,_ 
I) -os confti!OS de c:ampettlnc:oa _,. orpos da prapno Tnbunal. 

8) - u IÇGes resasonas eu lftiiOks cnnu ... s de seus JUlpdo5. 
h)- os pedidos de umro....- de SU&JUIIIPRidõnCia. 

o) - os ..........,. tnliongema dos seus JUlpdos. 
j) -oseftlborBosdeelonwmos• seusacardlos. 
I) • 11 reclounaç6es fonnul!ldu pela panes e pelo M1m11e110 Pubhc:o. no prazo de 

CIIICIO daa. comra 110 ou onasslo de Jwz de que nlo caalta recurso ou que, 1mportando 

em erro de proc:edunen:o. possa cauw dano 1rnpuawl ou de ddicll reparaçio. 

m)- as itpaesc:maçOes por •ncbiPIIUde pua o Ofiaalaco da Polac1a Mlluar e Cor'1MJ 

de Bombeiras do O.SUI<O Fedellll e dos Temtano. 

D • Julpr as argu1ç6es de suspeiÇio e 1mpedunerno OJX'IlU aos Ma!Pstrados c ao 

PnJcundor-OonJ da Jusuoa. 
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DI - Julpr os rcc:ursos e .........., ele ofiao reiiDvos a dOCI- profenclas polas 

Jwzes do Dlstnto Federal e dos Tamorios, 

f\' . Julpr a nceçAo da vwrdade nos cuos de cnme comn. a honra em que o 

quorelame lOIIha cbmlo a foro por pououptod da limclo. 

V - Julpr açlo dtreta de 1nconsuaiCIODihd de la ou 110 nonnu•vo em 6u:e Mo 
Leo OrJinoca do Dostnlo Fodaal. 

VI - Julpr os nounos das deCislleo dos membros do Tnbunol noo casoa .,...,_ 

nu leis de processo e em seu Reglmenro Jnlemo. 

VIl - decidir sobre a perda do posto e ela paeme dos ofiCiais e da graduaçlo da -
Vnl - ,..,..,.., o pedido ele I.._.., Feclenl no llulmo Fodaal au 

T erm:onos. de ofiao ou med11111e provuc.IÇiio, 

IX-execuw-asaunnçu-pralõnr.nu..,...de--:4 •-o•s a. 
poduldo delepr aos lwza ele pnme110 - a pnaca ele 111111 n1o clec:laonos. 

X · aplM:ar suoç6es ... ........,.... aos Mapindos. ciOCichr. pua eloao de 

apoteiUdona. sobre: sua mcep·=-.te fi~~Ca ou meDial. bem como quiMO à 

cbspomblbdacle e o runoçlo compullona de Jwz ele O.....o. 

XI • aplicar pens de demwlo ou perda da dei~ se o caso. aos om...

dos lei'YIÇOS .wul.ares da Jusuça do DIIUIIO Federal e dos Temtonos, 

Xll- elabcnr bsu. tnpbce Jl88 o preenc:banem:o das vaps conesponclentes ., 

qUIDIO reservado aos ..:h'O&edos e lllllllbros do Muasteno Pubhco, bem como ,_. a 

........., dos advopdos que devam - o Tnlaonal ReaoOIIOI Elei1Ci1111 do Dnaao 

Fodaal. obamrado o ..._.. .., an 94 da CCillliNWÇio Fedonl. 

xm - .._. os ~ e J- de Dnoto que elevam ........ o 

Tribunal Rqoonal Elenanl do Doamo Fodaal. 

lCIV - 1ndlc:ar ao P1ewdente do Tribunal o Jwz que deva ser paolllcmdo por 

aaasu•dade ou rnatcuDen~o e aulOI'IZU' ,..-zr•• 

X'> - eliibonr o~ liileiiiO do Tnbunal. 

XV1 - aprovar o Repnemo da Secrer.ana e da Coi'Tegedona. 

JUNHO 199R 
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X\ 11 - Of"!.aniZII" os serv~ços awallares provendo os cargos na forma da la, 

X\-111 - decl.dtr sobre mat.ena. ad.mlru'Strauva perunem.c .a orpmz.ação e ao 

funcaonarnen1o da Jusuça do 01s1nto FNeral e dos Temtonos 

\l'X - or~aruz:ar e realazar os concursos para o mgresso na MaSJ,stratura do 

DlstnlD Fed-=nJ e dos Termonos 

:\:X - orgaruzar e reallZIJ' concursos publicas para provuncnto dos cargos do 

Quadro do Tnbunal de Justiça 

XXI • orguuzar e reahzar concursos pubhcos para o ex.CI'Ciao d.J. all\o'ldade notanal 

e de reg~stro 

"'CCI - d1soor sobre nonnas e cntenos para o concurso de rcrnoçio dos notanos e 

o6CI11s de regiStro 

XXIII - ~ercer as dcnuus atnbuações que lhe slo conlendas pela ConsuNIÇio ou 

por lea., mclusave propor ao Congresso l\.acaonal a fixaçio dos venc:unemos de seus 

manbros dos Jwzes e dos servaços auxdwes. bem como reformas e alteraçOes da La de 

Orpzuzaçio Jud1c:sana do D1stnto Fedenll e dos Temronos 

XXI\· propor ao Congresso NaciOnal o R.egunenco de Custas das SftW'rluas 

Jucbc•ms e E'CttaJudK:Ws a VIF no Dlsmro Federal e~~ Term:onos 

An V' - O proc:edunemo das reclamações de que uara a almea • I ", de UICISO I, e 

da açio menda no IDC:ISO \" do 8RI@:O &ntcnor sen, reguladO pelo Reglmem:o Jmemo 

podendo o Relator suspender a exeeut;io do ato ampugnado ou da ln por prazo nlo 

supenor a seucm:a cbas 

SEÇÃOII 

DA COMPETENCIA DO TRIBUNAL PLENO, CONSELHO ESPECIAL. 

CONSELHO DA MAGISTRATURA. DAS CÃMARAS EDAS TI. 'liMAS 

An I O - O Rfllpmento Interno do Tn"'bunal. d1spora sobre a orpnmçfo. 

comper:cncaa e tünc1onamento do Tnbunal Pleno.. do Conselho Espec:aal. das Cidlans e 

du Turmu. observadas as respec1.1vas espeaai1DÇ6es e o d1spo110 na La Orgjmca da 

Mqmruura Nacaonal 

.:!47 
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SEÇÃO III 

DA COMPE'IE"'CIA DO CONSELHO DA 'IAGISTRATl "RA 

An I I - O Conselho da Mag:~suarura. anEegrado obn~aEol'1amentr prao Presadcmr. 

pelo Vace-Presademe e pelo CorrepclOr tcn. c:ompoiiÇio r c:ompetincl.l. liudu pelo 

~olntemo 

l'orqrúb UIIICO • Noo ponac1oo ele ponhuçlo dos trabalhos do Tribunal. o 

C........, .. ...,..,. u tilnçOoo JUI1.....,_ que llle forem confendu pelo ~ 

........ 

SE(;ÁO IV 

DA COMPETENCIA DO PRESIDENTE 

An 12 -O Pa trmz cbnp osll'llllllhol do Tnbunal cabendo-lhe aeptnnur o 

,_ Judlaano do Dalmo F-.. e dao Termonoo em .,.. reloçiles com 01 auaao 

Podlnl e auiOI'Idades e tera aaa w ; i · clefiatda na llepnemo lmemo 

An I l - Compe&e. amd&. ao Pa • rtme do Tribunal de Justiça 

I - Conceder a ddelaçlc pan. o ean:ICIO da aiiYidade natanal e de l'eglmo. bem 

c:omo nNIBW-la. nos CIIOI JftV11101 em ..._ cleclanDdo vq:o o respect:rvo semço. 

1J • .w.cmz.r. na filnaa da leo. I IJCI p ;h ele areu de predoos da Ju- do 

lloolmo Federal e dos T-

SEÇÁOV 

DA COMPETENCIA DO VICE-PRESIDEI'fn 

An 14 • C-ao Voc:e-- do Tnbuoal de Julllça do O.somo fodenl 

e dos T em1onos sublmwr o Pa 1 em suaa falias e ampedunemos,. bem GCHDD 

- •01 que lhe fonm unludol 1111 leo ou no Jlepnento Interno 

~ WIICID - O V~Ge-Pi 'me _.. subiUIUido em sua falias e 

UI S • IWA4DS .. fonu que cb ...... O 8 pi liltO llll'a'nO 

JUNHO 19'18 
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SE('ÀO \1 

DA COMPETÉNCI' DO COilREGEDOR 

An 1 S • A compe~enc1a do Corrqedor !iel'a detimda no Rcg1mcmo Interno do 

Tnbunal de JusUÇ& 

An 16-Compae.IWIIIa.aoComgeciord&Jumça 

1 - mpei'Yisaoaat e e:nrccr o poder d1sapl1nar fclatlvamem.e aos u:rvu;<Ji 

formaet sem~ do que e defendo as au.tondadcs de menor hlcrarqwa, 

U • •nstautar 'ilnd.teiUI.Cia. 11: processa adrruni'S.tfiltlloO d1sarlu\U' para apurar 

1r.frações prancadas p-elos notiiiJ\Os ;,6c1:Us d~ rcpstra e afins. e seus prepostos.. 

a.pllc::ando as penas ..-:abrve1s etc:eto a perda de delegaçia 

UI • e'l:ercer a fiscailza~ão dos &Eos notanms e de ref!JSl:I'O zelando para que 

se,.am prestados com rap1dez. qualidade s.JUsfatona e de trodo riaente. 

I\' - d~suJ_nar o Ju12 D1retor do Forum das cu·cunsct1ções JUdlaanas do D1S1n1o 

Ft:deraJ e fixar-lhes as atnbu1ções 

\' • md1car a nomeaçio os Depos1tanos Publh:OS.. os Contadores-Partidores. os 

D•stnbu1dores e os D1retores de Secn::1ana das \'aras vagas 

~ 1° - O Com:~edor podna deletW" a JuiZeS a rcaiiZição de com"lÇio nas 

servenuas e :1. pres•dénc1a de processos admarustratiVO'Ji d1sapllnares. salvt'l para 

apurv a prauca de mti'açio penal ambu1da a Ju1z 

§ Z" - O Corregedor sera subst1twdo em suas faltas r anpedunemos na f'orma 

que d1spuser o R.eg1mcmo Interno 

CAPITIILO 111 

DO PROCEC.~ "El'õO E IULGAME'IITO DO TRIBUNAL 

An 17 - O Regunemo Interno d1scaplnwa o procedunemo e o Julgunem:O dos 

fe110s pelo Tnt-unal obed«ldo o disposto na le1 processual e nesu.la 

Art 18- Apos a d•stnbu1ção e ale a mdusio em paaftl'para JlllpmeniO. o Relator 

presuilra o processo. detemunando a realiZaÇão de d.Waênc:w que entender necaunas 
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Pan.!!ra1o urucCI \ cnficando o ~late r aue 1 compcr.enaa para a causa e dr ou1ro 

Olllio en~oanunnara '-'S autos l)or aesoaaho a rea1stnbulçlo 

TITl1.0 III 

DO PRI!I.IEIRO GRAl DE Il"R.ISDIÇÁO NO DISTRITO Fl;DEll!U. 

CAPITULO 

DA COMPOSICÃO E DA COMPETENCIA 

Al1 I Q - ~ Ml@lsnawra de Pnmaro Grau do Olamo Feclen.l comp6e-se de 

JUIZeS de Du·es1o r JuiZeS de D1m1o SublmUlOS em -..mero CQftiiUlle do AnciLO l desa 

leo 

An ;:o - A Jusuça de Pnmeli'O Grau do Dasr.nto Federal compreende 

I - Varas oom compecenaa em todo o Termono do O.Simo Federa.l 

a)· Ollo \ ans da fiiZOIIda Pubbo:a. 

b1 ·uma\.,. de Eaecuo;óes -_ 

c J - uma \'ara de F alinCias e C onc:ord.uas... 

d 1 - uma \ara de R.eguuos Pubbcos. 

e 1 - Ires \aras de Preca~onu. 

O- wna '\ara de Aadau.es do T.-..ho. 

8) • qUOiro Varas de E~ 

h J - Audllona Mlbtar 

11 • CarCWIICriÇÕO SudiCI&na de Bl'lllha. 

a) - YINe \aras CIWII, 

b, ·sete Varas de Famaba. 

o:) • duas '\aras de Orftos e SueeiiOes • 

.;:IJ- uma \'ara da lrdinaa e dli Juwmude. 

e1- ono \aras Cnnunus, 

I)· um Tnbwtal doJun. 

gJ- tn!s '\aras de Dehlos de Trinato 

h, - dez '\aras de Jwzados Espen11s C1vas, 

IJ • anco Varas de Jmzados Espeaus C11111U1111 

JUNHO 1998 
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III • Cncunscnçao Jud~e1ana de Taguat1ng:a 

a • • canco \ aras CJVels 

bJ. quatro '\aras de Fam1ba Orftos e Sucessões 

c). uma \ara da 1.1Úanc1a e da Juventudr. 

d 1 • lris \'aras C nnurw.s. 

e 1 • um TnbunaJ do Jun 

O • duas \ anss de Delitos de TrânsitO, 

gJ. CincO \"aras de JuiZidOS Espcams Clve~s. 

h). trt-s \aras de JutZados Espea;;us Cnmma1s 

I\' • Clrcunscnção Jud•c•ana do Gama 

a1 ·duas\ aras Cr."C\S 

bl- duas\ aras dC' FatruhL Orfàos e Sucnsões. 

c 1 - duas \ aras C rumna~s 

d1- uma\ ara do Tnbunal do Jun. 

e)- uma\ an. de Delnos de Trãnstto. 

O - duas. \ aras dos Jwzados Espec.uus C1vet.S., 

•d • duas \aras dos Juazados Especuus Cnnuna1s 

V- C1rcunscnção Jud•caana de Sobradmho 

ai- duas Varas C•ve~s, 

b)- uma Vara de Famll•a. Orfilos e Sucessócs 

c)- uma Vara Cnnunal e de Del11os de Trãnsno 

d) ·um Tnbunal do Jun. 

e)· duas\ aras dos Ju1zados Espcc:tus C1ve1s 

n- duas \'aras dos Jui.ZIIdos EspeciaiS CnmmBIS 

V1 • CU'CWiscnçâo Jud•c•ana de Planaltrna 

Bl· duas \aras CI\CIS 

b l - uma \ ara de F aiTIIIIa. Orfilos e Sucessõ~ 

c,- uma Vara Cnnunal e de Delitos de Trãnsno 

d\- um Tnbunat do Jun 

e)- duas Varas dos JuLZados Espec~a~s C1ve!.s 

n - duas VIU'I:s dos Ju•zados EspeCiaiS C"nmiiii.IS 

VIl - C1rcunscnção Jud1CJana de Bruland1a 

BJ - uma Vara C1vel. 
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b) ·uma\- ara Cnnunal do Tnbunal do Jun e de Delnos de Trins1to 

c 1 • duas \,aras da'.l Ju1zado~ Espec!IJ'S Ü\ e~s 

d) -duas\ aras dos Juazados Es-pec1aJS. Cnnurws 

VIU· Carcunsc:nção Jud1C1ana de Cmlãnd1a 

al-ues VarasCI"'e~s 

b) • qwt.ro Varu de FanuhL Orftos e Sucessoes 

c) • c1nco \aras Cnnun11s 

dt. um TnbunaJ d" Jun 

c l - duas \ aras de Dcluos de T rins1to 

n- CII'ICO \aras dos Juwulos E~tp~~CII.IS Ü\CIS 

g) • tres \o -·u dos Ju1zados ES1JIIÇI&IS Cnnunaas 

rx -c.rcunscnçao JudJC:Iana de Samambaia 

a~- tres \'aras Cavets 

bt -nes '\aras de FauubL Orflos e Sucessões. 

ct -tr& Varas Cnnunaas 

dJ - uma \'an de Dehtos de Trinsrto 

el- um Tnbunai do Jun 

O -Ires "aras dos Ju1zados Espea~.~s Ü\CIS 

g) ·duas \aras. dos Juaz.ados Especws ( nnuws 

'\ • Clra&nscnç,Ao Jud1aana do Paranoa 

ai- uma \araC1vel 

t- 1 ·uma \'ara de Fanuha. Orfaos e Suceuõe!. 

ti- uma \ara Cnnunal e de Debto5 de Transato 

d)- um Tnbunal de Jun 

e 1 • duas \ arq dos Ju1Ddos B.specws Owas. 

O • duas \o aras dos Ju1zados Especws Cnrruruus 

' I" - "''\aras da mesma. e5J)eCI&hdade obedecerão a numeraçao ord1nal 

___ JL'NHO 1998 

~ Z" a A.s aras dC" .Jt.msd!Çio das Cm:unscn~tões Jud~•,anas do Dt:an1o Federm 

corRspondern as das respea•va' Reaalles Adm•msuat1vas comoreendendo-se as do 

f'loucleo Bande.rante Candang.olincba.. R.Jacho Fundo Guara 1 e li Cruzetro lago Sul 

e Lago lto,lone na ClrcunscnçicJ Jud1C1ana de BraSJha a de Aguas Claras na 

Cucunsenção Judtcuana de TalN81tnl8. as do Recanto da:r. l:.mas e Santa Mana na 

CJrC'unscnç.:lo Jud1aana dL' Gama. a de Sao Sc:basuão na ClrC"unscnçao JudK:&IIJI do 

P;nnoa 

~ J• · Ck:orrendo a c:naçlo de Reg1oes -\dnurusuat•us. estas permaneceria sob 
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area de JUnscbção da C•m~nscnção Judaaana da qual trver s1do desmembrado o temtono 

respecbVO 

§ 4• • A area de Junscbçlo da Vara da fnfincaa e da Juventude da C1rcunscnçio 

Judo....,. de T- abronge as RqpGes AclnmustrmiVas de Brazli11clla.. COIIàlldJa. 

TaguabiiSII. Aps Clons, S........,_ Gama. Recamo das Emas. Sama Mana. e • da 

CIIQJIISCI'Iolo Espeaal ludiCIIna de Bnualla conesponde os denws R"'P6es 

Adnumsuanvu do Dlmno Federal 

§ s• ~ O Tnbunal de Jusuça podera transronnar trã Varas da Fazenda Publ1ca em 

Varas de Execução FISCII 

CAPITULO li 

DAS VAllAS E.'-1 GEllAI.. 

SEÇÃOI" 

DOS TRIBUNAIS DO nJlU 

An :1 - Os tnbunllS do 1un terio a orpruzaçio e a compet:&loa estabeleadas no 

Cocb!O de Processo Penal 

An 2.: - Ao JuiZ Preadem.e do tnbunaJ do JU" compece 

I - processar os fenos da conq1 u· Cll. do 1nbunal do JWl. unda que amenores a 

pn>posm~ra da açio peoal. aae JUipmeniO final. 

11 - processar e JUipr habeu corpus. quondo o cnme 11111bwdo ao _. for da 

compeli:ncla do tnbunal do JUn. 

UI .. nereer as dema~sambuaç6es pnMIIU .-leis pau "'' 

Panl!!'afO UIDCO • !urdo a cada anilwaol do Jll'l olicWa. - que .......... um 

Jwz de D1re11o Subsl11Uto que tera c:ompeiCncl& pua IIIIIIUÇio dos proceuos sem 

prquazo de ouaras a1nbuaç6es que lhe 10)1111 comoadu pelo Tllular da VIII'L 

SE(:ÃOII 

DAS VAllAS CRIMINAIS 

An.. ll • Aos Jwza du Varas CriaDm COIZ" I E 

.:!53 
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I a processar c JUl&ar os faos C:rumftall da competincll. do JuiZ Slnpiar 

ressai' ada a dos Ju1us espeaabzados_ 

11 - pratu:ar aros antenores a ansaauncio do processo defendas aos Juazcs de 

Prunrtro Grau pelas. le1s processum.s. penms 

SECÃO III 

DAS\ AllAS DE ENTORPECENTES 

Art 24 - o\os JuiZes das \'aras de EniOJ'1)eeellrn c:ompae 

I - processar e Julgar os falOs nllavos a aaorpecemea ou lllbslincwl capues de 

dournunar dcponclõncla fiRC& ou _.., e os com eles .......,., - 1 -ena. do lnbuaal do JIUI. 

li - decmu 1nterdiÇ6es. lllla'lllllleldos e qumsquer medMiu de M8ll'aa 

adaanaslrat1va previSIU na •·•eçto pamadC. 

tn - buxar atos nonnatiYOL VIIIDdo a pr'e\en;io. ••ai 1a11. e aetw :lo. 

~com &I1UIIel'la de ... waa; e • 

IV - fiscaiiZII" os es•befeameacos pubbcos ou 'PfiWdoL Wm·c1oe a .....,aa;lu e 

repnulo das toXIcorumas e a e r.- s ;lo de 1 Cll. balando 01 

a101 que se fizerem.......,._ 

SEÇÀOIV 

DAS VARAS DE DELITOS DE TRÃNSITO 

An 25 . Aos Jwas das v- de DelllOI de T-_. po -e Jlllpr 

os fiollos rellbvao a - - ""'- e • ddlDI ...._ -· de 
..-....,. de rin111o. ••-ol.,._..., 1 .,. ... ..,_ dlt GUII'8 v .. em Cl"'lr.. ~ e • 

SEÇ.\OV 

DA VAIRADE EXECUCW PENAIS 

An .26 - Ao Juaz da Vara de E"'l:: ; ~ 1 '-COIIIPilC 

JUNHO 1998 
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I - a e-x:ec:ur;io das penas ~ das med•das de segurança e o JUigamemo dos 

re5PKII\'OS •nc1dentes 

11 - dec•dar os ped1dos de uruficaçio ou de decraçlo das pena 

UI - homolopr u multas aplu:adu pela .mlondade pohciaJ nos euos preYIROJ em 

.... 
I'\ • mspeaonar os eslabelec~mnnos pniiOUis e os orgias de que trata a 

lqpslação processual peaal. 

\ - expechr IS normas de que nla o § r do an. 691 do Cocbso de Proasso 

Penal. 

\1 - prosseJLIIr a aecuçlo de medidas de traaamento 1mpo11as pelo Jwz da Vara 

da lnfãnaa e da Juventude desde que o 1nftuor lenM. complerado dezoito anos. 

VIl - a execuçio das penas e a suspenslo do proeeuo na forma da La n• 9 099, U 

:6 0995 

SEÇÃOVI 

DAS V AllAS CIVEIS 

An ~7 • ADs Juu:n du Vuu CIVells compete proceuar e JUipr fcllDI de 

nanareza c1vel ou comeraal. satvo oa de compe~fncla du Varas apec:aalazadu 

.5EÇÃOVIJ 

DAS V ARAS DA FAZENDA PUBLICA 

An :8 ·AosJUIZadU VansdaFIIZ<IIda Pubbc:a-~<Julpr 

I • os fe1101 em que o Dlstrao Federal ou encidade de lUa ~ 

daca\trabzada foreat autora. reus. IISISIIfttes ou opoiiQI.. ftCilUICios DI de f'aWnaa e 

os de OCICiemes do tnbllho. 

255 
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n - as aç6es populans que •rareuun ao DIIURO Federal e as emldades ae sua 

ldmuuSiroçio ciosoomniiZ&da. 

III - os mand&dos de segurança conrra ~.~:os de autondade do Governo do Dlstnto 

Federal e de sua adnurastraçio desc:en~raluada 

§ 1° • As açóa propallaS pennle DUirOS Jwzes puurlo a compe~enc:aa das Varas 

da F.....sa Publica se o Dlstnte Fedenl ou enadades de sua aclnum~ 

delaem.rahzada forem adnuudos como husconsones. assm:emes. opoemes ou 

.-..... .. 
§ 2° • Os nnbvgos de terce.ro proposr.os pelo Dr.stmo Federal ou enudada de sua 

admuustraçlo descem.ral•zada seria prac:essados e Julgados perante o Jwzo onde 11ver 

cuno o processo prmapal 

SEÇÃO \'III 

DAS V ARAS DE FAMILIA 

Ati 29 - 4.os JuiZeS dai Vara • FB~~ba compae 

I • pra ,, e JUlpr 

AI• UIIÇ6es de OSIMo. 

bl· asoçOes de-· 
C) • aSIIÇ6es ......... AO ......... de bens O A guarda de &lhos. 

__ __:I.::U_::NHO 1"98 

dl • .. IÇ6es de petiÇio de ..._ qiWido CWftliadas com u de 111V01l1gaçlo de 

-dado. 
e1· uaçOes c1eoon ..... do .. 226 da c-·IÇio Fedellll 

11 • c:onbecer du quedes relmwla "'pr=dnc!· e curacela. bem como cW' IUII!IL 

- camo de ••- ou .-.llçiD dao-. .-a "mp '- du v ... da 
bdiDcaa e da Juvenmde e de 0raoa e S. )es. 

III· pnlliCAI'OS llOSde)llnllhçio .olununa--a~ de-e 

a suar* e admllusuaçio de-. benl.. reuUvada a waq1 +=• elas v.,. da lnflnc:aa c 

da J"""""'de de Orflao e ss ... -ii' • o de~--

IV • ....,....... JUillftooçlo _...., ........... """"""" - nio .... -IUOili .. 

lliliOçiD elo an 98 da Lei ii' B 06!1, do 13 07 90. 

V-dedu.a--. 

Vl--•odoçiode-dedezolto-
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SEç.;.o IX 

DAS V ARAS DE DRF ÃOS E Sl CESS0ES 

An 30 ·Aos Juaze5 das \aras de Orflos e Sucessõe'S compete 

1 - processar e JUlpr os feitos relatl\ os a sucnsões causa mon1s 

11 - processar e JUlgar a anecadação de heranç-a tac:ente bens de ausentes e upos 

111 - praticar os atas relatl\o"OS a tutela de Or@!ãos ressal\ada a comperentl.l das 

\ aras da lnf"anc•a e da JuventUde. 

I\ - praticar os atos de 1unsdu;i.o 'oluntana nec'eS5&1lOS a proteção de orfios e a 

puarda e adm1msrraç:lo de seus bens, ressal\oada a comper:inc•a das \aras da Inf'anc1a e 

da J uvenrude 

\ - processar e Jul,:ar as açõrs de pc:t1çio de herança. Quando não cumuladas com 

as de znvest1pção de patenudade 

SEÇÃO >.. 

Do\ \ARA DE ACID&;TiõS DO TRABALHO 

An J. I - Ao Jwz da \ara de Aademes do Trabalho compete processar e JUIJ:ar 

ações de aCJdemes do uabalho e de móenlzaçlo de d1re1t.o comum deles. dec:onemes e 

resultantes de dolo ou culpa do emprepdor ou de seus prepostos 

SEÇÃOXI 

DAS\ o\R. .. S D .. INFÀ."'CIA E DA IL"'-"<.'-TI. 'DE 

Ar1 J~ - Aos Jwzes, das\ aras da Infãnc•a e da Juventude compete 

I - conhecer de rcprrsrrnações prom0\1das pelo M.1rusteno Pubhco para apuraçlo 

de ato •n!TacJonal atnbu•do a adolescane apllc:ando as medadas cabiVCIS. 

11 • conceder a renusw.o como forma de suspensão ou e:~~.1mç6o do processo 



ANAIS DO SENADO FEDE,:.:RAL=--

lll • conhecer de pedidos de adoçiG e 5815 UICidemes 

J\ - conhecer de aç6es cn.11 fWidadas em un.eresses 1nchVJCiua1s d1Nsos ou 

coleliYCY.. afaos a cnança e ao adolesreme. 

\' - conhecer de aç6es decorrentes de uresulandades em enndades de- mencbmem:o 

..,....,.., as medulas eablvels. 

\1 - aplacar penabdlldes adnumsnauvas nos cuos de uúi'ações comra nr rma de 

prat:eção a mança ou adolescente 

\11 - conhecer de casos encananhados pelo Conselho lutelar apl•cando as. 

rnecbdu cab•"Ve~s 

6. 1°- ()uand.o se tratar ele cnança ou adolescem.e nas h1pmeses;. cio an ~I. da Le~ 

rf 8 069 dr 13 07 90 são lambem c:ompe~emes os Jwzes da lnf"IIICia e da Juve:DIIld.e 

puaofimde 

ai - conhecer de pedulos de _.ta e mtela. 

bl • conhecer de aç6es de diOUtlaÇio do pllnO poder perda ou rnodlficaçlo da 

....... ou guorda. 

c) - supnr a capac:Hiadc ou o COIIIaii.Jmenlo para o casamemo 

dJ - conhecer de ped.•dos basados em d•sc:ordincaa paterna ou materna. em relação 

ao IIXei'CICIO do patno poder 

ri - COIK'ecier a emanapaçio nos termos dale~ CMI quando faltarem os pa.~s 

__ ____cll.:..INHO 1998 

O - desa!!nar curador especsal em casos de apresentaçao de que~xa ou 

repraenaaçio ou de outros procednnemos JudlaaiS ou extn)udiCiiiiS em que haJa 

llllllnUeS de cnança ou adolescente. 

ll·conheoerdeaç<lesdeallmenlosllrt 91 dal.Oin"8069.de 130790). 

h J • delenmnar o c.anc:elanBRo. a reuficaçlo e o supnme~~to dos reg.•m"' de 

nuc:amemo e obdo 

6 2•- Compete aos. Juszes das Vara da lnfinl:aa e da Juvem:ude o poder normallvo 

prev.Ro no an 14Q e seus •nasas e ahneu da Lei n,., I 069 de 13 0'7 90 e a d1reçio 

adnunrsrl'l:lrva das \ aras especiAIIneale 

ai • r«eber monmcnrar c presrar comas dos recursos orç•RIC'nlanos constlftildos' 

aos. •uazados. 

bl - celebrar ton,.ernos con. emldadcs pubbc:as ou pnvadas para melhor 

desempenho das an,.'ldades. de prcneçio. Ull•ena• e 'Yipiinc:la de menores 

"' • requiSitar scn,aores no1 casos preYISlOS em lei 

d 1 • desl~ com~s.sanos voiLnlanos de mt:IIC)ns 
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e 1 • conceder autonzaçlo a menores de dezoitO anos para qU815qUCI" aro& ou 

aUVIdades em que ela 5eJB ex.gada 

SEÇÀOXII 

DA V ARA DE REGISTROS PUBLICOS 

An 33. Ao Jwz de Registras Publ•cos compet:e 

I • anspeaonar os lei'VIÇOS IIOilU1US e ac regaro. vel1111do pela observincla du 

presc:nçõn lep..s e normanvas., 

U • b11xar llOS normll1V05 relacionados a nm•çJO dos SOIVIÇOS das ICI'YCIIIIas 

eoara!udiCIIIS. rnsalvada a compairK:sa do Corregedor, 

III - proceuar e JUlgar as quest:6es c:oatencaoiBI e adnusnmwas que se refirun 

d1reumeme a uos de reg:.stros pubbcos e natarws. em 11 mesmos 

Panpofil ..,_ • AD Jwz da Vora de ilqpiUDI Plibllco1 CDIIIpCIUll cumpnr Iodas 

as carw precuonas. roptanas e de ordem I'WIIIIICiu ao DIIUIIo Federal. ckllnbuKiu 

ate a enlnda em VIICJr desla lea 

SEÇÁO >.."111 

DAS V ARAS DE"PREC A TORIAS 

Art 34 - Aos Jwzes da Vara de Precatonas compete a..mpnr todas as canas 

precatonas ropt.onas e de ordem remebdas ao D111111o Federal ressalvada a 

compcthc.l& da \ an. de Falena.u e Concordatas, Vara de Ext'C" ç'es Pcaa&s. \'uu d& 

lrüanaa e da Juventude e Audnona M1h1ar 

SEÇÁOXIV 

DA VARA DE FALÊNCIAS E CONCORDATAS 

An JS- Ao Jwz da V1111 de FaNnclu e CoiiCDI'daw c:omperc 

I - ndmcar balanços COIIIOR:IIIIs, 

II • processar os fenos de fài!Snc•as e concordalas e as medulas cau&clares que lhes 

forem acessonas. 
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III· processar r Julpr u causas reluavu a cnmes falunemans 

CAPITI.'LO III 

DA Jl'STIÇ A MILITAR DO DISTRJTO FEDERAL 

An J6 • A Juss:1ça MWtar do Dl•mo Federal sen exerada 

1- pelo Tnbunal do JulliÇII om sosundo !P'IU 

11 - pelo Jwz Audnor o pelos Conselhos do JuKIÇII 

' 1•- Competem a Jusaça Mdnar o processo e o JUlpmemo dos cnmes nubtares.. 

definidos em la. praucados por Ofic:laas e Praça da PoliCia Mlhzar do D•stnto Federal e 

do COIJ'O do Bombeiros Mlhur do DISIIItD Fodoral 

" r -Os feitOS de compeaiacaa da lusaça MahW' scrao prc :ados e JUlgados de 

acordo com o Cocb,o de- Proceuo Penal Mllaar cDecmo-La n" 1002 de 21 10 691 e, 

no q\11: couber. respeitada a COinpe lnn• do Tribunal de JuR1ça. pela l.el de Orgaruzação 

JUibclanaM•hwtDecreoo-Leon' IOOl,do2110691 

An :;7 - A JUSliÇ8 Mllar _.. c:cJIIIPGIIII de ·una Audnona e dos Conselhos de 

J- com )W1Sdlçlo om todo o Dulnto Fodoral 

l'lnsrafo UIUCO • 0 CUJO de Jwz Audtlar sora ~do por Jwz do DII'OIID da 

C""""""'çio Judlc:lana do BIUdia. 10 quol - prolldlr 01 Conselhos de Jusuça o 

_.U>dososproc:essos_os_ 

An 38- O. Conselhos de JIISliÇII- de duu espeaes 

a) Ccmselho EspeçW do Jusaça. para jh ar OJUipr 01 Oticws. 

b) COIIIOibo P.....- do J-. pon pn> ar o Julpr os PniÇIII 

An J9 • O CcHdolllo ~ do JIIIIIÇII ...., cCJIIIIIORO por qiWI'II JWIIOS 

~ do' polonle 1gilol ou .,..._ l do ...-. o do Jwz Auditor 'la fidta do 

Olic:lal da a11va com a puea eapla. ............. a Ofiaus em UIIIIVIdade O 

CoalllbD Permalwa11e de JUIIIÇa ClOIIIipUI • a de qumo JUIZII Mdares. ncoiJudos 

dllllre os OfiCius ela mva. e da JUIZ Aucllar 

l'olqnfo UIIICO • Os- ...m- do COIIIOibo Paii ...... BO do )IIIIIÇII

pelo ponodo do qiWI'II ._ --doo, e ao padodo oor do novo sonoadoa opos o 

decuno do prazo de sm ..._ ~ da doe hç'o do COIIIIIho que leahiiD ,_.., 

JUNHO 199S 
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mplente e sera eo;colludo JUIIWIIente .. om seu suplente por sone-~o t'rt'SidJdo ~lo JulZ 

ALidnor em w:ssio publ1ca 

~ 1• - Os JuiZes \tllnares dos Conselhos Espeo:aal e PermAnrnte de ju511~1 scrd.o' 

sonudos denue os OfiG,IIS. QOI\SW\Ies da relaçio Q.lf: devera ~ rmmtda ~ Ju.u. 

Audnor pel{l Comando Geral da P~1hcaa Mll11ar .j) DIStnto Fooerat e p.:lo do (ofl,'lo de 

Bom[1euo:s. I\1Jinar do D1stntv Frderoll 

~ .:-" •-.ao seno mcluados na relaçao os (~o.mand&nle~Geran. (IS Oficaa.~s em 

sen.,co 1(.'113 da respecm.a ( orporac:.u ... mclusl\ e os asSJsteonte'S \hlnare., e os A•udantes 

de Ordem 

-\rT J I - -\o Ju1.;: -\udnor alem da compctenc1a de que nata o an .:: desta lc1 

compete 

I - e'Cprd1r ai" aras mandados e outros a tos em cumt"~nmento .1s dec1SÕC's dos 

Conselhos ou no e'll.erc•c•o dr suas propnas fi.lnçc)es 

II - conceder habeas corpus quando a coaçio pan1r de ar.nondade adnurustran\r

ou 1ud•c•ana malnar rcssah.ada a com~tenc:1a do Tnbunal de Just1ça 

III - nercer supenuao adnurustrau" a dos sen.,ços dJ. audnona e o poder 

d1K1'P1mar s.r.Ne- serndmes. aue nela e .. 11'1.erem loc.ahza.dos respe11ada a compeumc1a da 

Corrc!-cdona de Justiça 

C .>J>!Tll..O l\ 

DOS Jl1Z o\DOS ESPECI -\IS C I\ "EIS E CRJ\!1'\AJS 

-\os JuLZado .. r spe\:laiS C1'1o"C1S e Cnnurws compete a conc:1.haçio. 

ptotrsso )UI!amemo e necuçã.o nas tausas de sua tompe~enc1a.. ressai'loado o disposto 

no an ~6 mcaso \11. desta le1 

SEC AO L 11.1( A 

DOS Jl!ZADOS ESPEClo\IS CI\"EI> 

An _,; O p!OCesM'! mstaurar-se-a com a apres.emacilo do pcd1do C'SC"nto ou oral 

a .s.~rerana do Ju1zado 

~ 1• - O pedado 6Cnto seta aptesentado a d1S1nbu1ção 

~ :"' O pedtdo oral sera reduZidO a tenno perante ;s Secretana de qualque; dos 

Jui.Udos e il!'"ado:S. .1 dts.mttulçio 
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' .. . . Onde houH•r .apenas uma 'ara o procesiO .,e InStaurara perante a Sec:rctana 

do Juuado c1ue 1ara comurucacao aco S,erv~ço de D1stnbu1ção para fins de reg~3olro 

CAPITULO\ 

DAS TURMAS RECll'.S~S 

An 44- ~ Turmu Recurs.;us em numero de duas dcnonunadas Turma RecunaJ 

Ci,t:l e Turma Re.:urs.a.l Cnnunal serio compoSIU. cada uma. ele tri1 Juazes de Direuo 

titulares e tres suplentes escoltudos pelo Conselho Especsal dentre os mt~tts da 

pt1llleU'3 qLIUila pane da hsta de BnU@llldade. para C'tet'C:ICIO QC' SUIS funçóes por dOIS 

-.. pem11t1da a reconduçlo 

Pll'l.g:ra(o umco - As TunbaS RB:una~s serio pn:SJdulas peto seu componente nuus 

-.o. cm rocbDo anual. coanacbndo a duraçio do mandato com o ano JUdlaano 

An 45 • Compeu: a Turma Recunal Cavei Julpr os rec:unos relallvos a deasõcs 

pnd'ondu pelos JIUDdos Eopecws CIVels do O.SII1to Fodenl e os emborJ10S de 

~·-•aconllos 

An. 46 - C0111pe1e a Turma Recursal Cnnunal Julgar os recursos relauvos a 

- proiOndas pelos JIIIDdos Especllls Cn11111111s do O.Sinto Fedenl e os emborJ10S 
de deelaraçio a seus aconlios 

C APITIJLO VI 

DOS JUIZES DE DIREITO 

Aft 47 - Aos JUIZIIII de Dlredo cabe. alem de procesAr e Julpr os feRos de sua 

' 'diQ& 

I - lnspec:IOI'IU' os laYIÇOS cartoranos 1nf'cmnudo semes&ralmen~e ao 

Ccwa g 1ar. o resubdo du llllpCÇI5es 

11 - apllcor aos leiWimes que lhos - -- peaohclodes dtscaplmues 

que '*' et<eedam a tnma cku de lllspenoio 

m-deltparserwnouanospon-!WÇiocvet1111111detnullns. 

IV -•ndar allllllaçlo o Dtnrar da....,....,. Sec:mmu. 

JUNHO 199~ 
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CAPrn. 'LO VIl 

DOS IUIZES DE DIREITO SUBSTITIITOS 

Art 41 ... Compele aos J'wzes de Direito Subsntutos R1bst1N1r e aux.llaar os Juazes 

de Diren:o 

An. 49 • O Jwz de Daren:o SubiUrulO., na aublmulçio do JuiZ Tatular. IC!'a 
_.-..plena 

An 50 .. O JuiZ de Dlmto Substatuto des•(EIIIIdo para awubar JulZ de Dlreno. tera 

c:ompelãtçla para fi.Jnaonu em quaasquer processos em. curso na Vara. e. nessa 

quabdade percebera vencunesnos 1ntegrms atnbuados ao tarJO de JulZ de Darato do 

Dlstmo Federal. observados. para todos os efenos. os percentuais das diferenças de 

vencimentOS emre esses carsas e o de Desembargador. na forma da la que tlVC'I' 6xado 

os respectiVOS valores de mnbuiÇio 

Paragrafo uruco .. O Tnbunal dispara sobre a des1gnaçio de Jwzes AuxlltareS e 

defimra I forma de SUbSIIIIIIçlo O IIIIXIbo 

CAPITULO vm 

DAS SUBSTITUIÇÕES 
An S 1 • O JulJ. de Dlre:.to. an suas fahas e rmped1mm\1» Ot.UlOnllS e subsutu1do 

pelo da \ara da mesma compnenCJa c de"'numcraçiC' uncchatameme supenor 

§ 1°- O Ju1z da Vara de maJor numeração sera substnuldo pelo JuiZ da 11 vara 

§ ~ • O JuiZ da \ara de E"U:CUçôes Perws sera subsl1tu•c!o pelo da 11 \ara 

Cnnunal da Clrcunscnção Jud1cwta de Br351ha. o da \ ara de Rr~suos Publicas e o da 

de Falênaas e Coacordalas .sbsntuem-se mutuamea.~e. o da Vara de Ac.Kiemes. elo 

Trabalho. pelo da 11 \ara Clvel da CU"CUnscnção Jud1C1ana de Brasd1a c os Juwzes das 

\'aras da lnf"anc1a c da Juventude pelo JuiZ de Dueno Subsmuto dwgnado 

§ 3• ... Os Jwza dos tnbwws do JUn de Tagua11nga. Ccdind1a e Samambaia seria 

subst1N1dos pelos das l's \'aras Cnnuna~s de TagualmgL Cc1lãnd1a c Samambaia. 

respcc~lvamcnt.e 

§ 4• • O Jwz do rnbunal do JUn do Gama sera subsuru1d0 pelo da 1• \ ara Cnnunal 

daquela C1rcunscnção 

§ s• . Os JuiZes do rnbunal do JUn e da \'ara Cnnunal e de Delnos de Trinsno de 

Sobradanho submruem--se muruamente, o Ju1z da \ara de FarruiiL Oraos e Sucessões 

saa subst1N1dO pelo da I'\ ara Cl\'el daquela Cucunscnçio 

~ 6° ·Os Ju1zes do tnbunal do 1un c da Vara Cnnunal e de Delnos de Trin51ro de 

Planalnna substlluem.se nwEuamente o JuiZ da \ara de FmubL Orftos e Sucessód sera 

subst1tu1do pelo da 11 Vara Clvel daquela C1rcunscnção 
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t .,. - O Ju.:z Auditor r o Presidente do tnbunal do 1un da Clrcunscnçlo Judaclana • 

de Bturba substrruem·R muruameme 

§r .. Os JuiZeS do mbunal do Jun e da Vara Cnrrunal r de Delitos de Trinsn.o do 

Parano~ subsmuem-se mutuamente os JuiZeS das \aras C! .. e! e de F~hL Orflos e 

s.. ' s daquela Clrc:unscnçio sutaatuem-se mutuamente 

§ 91' .. Os Juazes da \ ara Cavei e da Vara Cnnunal do tnbunal do aun e de !lebtos 

de TriDII1o de Braz1andg subsuruem-se muruamen~e 

CN'ITI.'I.O IX 

DOS JUIZES DE PAZ 

An S:! - Os Jwzes de- Paz u~m a anvesrldura e a compnim:aa para. na forma d.l1e>S. 

celebnt caumem:os alem de outns previstas na lagslação rspeafica 

P...,..CO uruco - Pua a ce~ de casunem.o os Jwze& de Paz receberia 

--fixada pela Conegedona. observodo o Re!!lmomo de CUSiliS da Ju-do 

Dlllmofodenl 

TITl!I.O I~ 

DOS MAGISTRADOS 

CAPITUI.O I 

DAS NORMAS GERAIS 

Ad 5J • ApbAm-le aos r-•s oclos do DISimO Fodenl e doo T......,._ u 

-da l.el <Jrsinaca da M--N-. d .... los. o.- IS do 
........ Jundu:o das Sorvlclorosl'llb- CMs da Ullllo 

CAPITl!I.O 11 

DO PROVIMEllo'TO DOS CARGOS 

Alt. 54· As -•IOOÇ6cs e piOidOÇÓOS saio fenos pelo ............ do Tribunal. 

-..,..... llldicaçlo do Tnllunal de JuA1ça 

Arr 55 - O msn=uo na carrc~ra dar-se-a nos '*JOI de Jucz de DII"'IIO SublriiUIO 

do Diolmo fodenl e JuiZ de Dlmio SuboiiiUIO dos TemiOnOS e~ de.........., 

de ....,... e liiulos. realiZOclo pelo Tnbunal de JuSI~ça, «>m a pamapaç1o do Canoeiho 

JllNHO 1998 
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Secc:lonal da Ordem dos Advopdos do Bra.;;al do lugar em que se reahzarem as provas. 

aJSIDCio-se dos candidatos que sausfaçam 0110 squmres requiSitos 

I - ser brasalearo no gozo dos dlreatos cMs e poht•cos 

D • es1ar qwte com o seMço nuhw-:. 

m · ""' B10hln! em Dimto. gnduBdo em emboleamcnto olialll ou reconheado. 

IV - ter exerado dwame uâ BDOS.. no 1111111mo. no ufumo qwnquãuo. advocaaa. 

..........., JuncDCO em mwl IUpenor ou qualquer fimçio para • qual se exiJA diploma do 

Bacblrel em D~mro. 

V .. ler maas de VInte e qnc:o e menos de CU1querna anos de KYde. salvo quaaao ao 

lamn:e awamo se for magasr:rado ou membro do Mamss:cno Pubbco. 

VI • ser moralmenle 1dõneo 

§ 1• • Para aprowçlo final no concurso ex:~g~r·se-a cume de Slllldade fislc:a e -§ ~ • O concurso tera val1dade de do1.s anos pronosavel uma vez por •!JIIBI 
penado 

Att 56- Podera o Tnbunal de Jumça der.cnrunar a reahzaçlo de concuno apenas 

para proYimerno de cargo de Juaz de D1re;o SubStitutO nos Termonos 

Ar\ 57 - O preenc.Nmemo dos cargos de JulZ de DlreRo a aceçio da 

CII'CUII501ç.lo Jucboana de Brulla. far-se-a por prornoçlo de Jwzes SubscltUI.DS do 

D1stnro Federal 

§ 1• - Os cazwos de JuiZ de D1re1to da Cll'cunsençio Jucbc:~ana de Brulra .-lo 

pnmdos por remoçlo dos Jwzes de Direito do D1S1nto Federal e dos Tem10nos. 

n:scr..-.do aos ult1m01. um decuno das vagas. ou pot' ptomoçiO de JUIZ SubstitUto. caso 

remanesça , .. ga nio provula por "'moçlo 

§ ::• - Somente apos d011 anos de exercJCJO na classe podera o Jwz ser promovrdo. 

salvo se nlo houva- com tal requ1s1to quem aceJ.te o lugar vago ou se forem lOdos 

recusados pela nwona absoluta dos membros do TnbunaJ de JUSbça 

§ 3" - As 1ndu:ações para pram:>çio por mer=mllllo seria • ......,... quo po5111W1. 

f'elw an IISia mpbce cabendo ao TnbunaJ a escolha do mag~suado 1 ser promowdo 

§ 4" - No caso de promoçlo por am1gwd.ade o Tnbunal do Jusuça 5011101110 poclon 

recusar o JuiZ nws anoso pelo voto de doas terços dos seus membros. repeunclcHe a 

votaÇio ate fixar-se a uxbcaçio 
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Alt 58 • 0 proi/IIIIOIIIO do corp do ~ far.,..a por ,...,moçll> de Jwz 

de DIRno tio Dulnro fCIIIInl. per .,....,.. I ftKII!Qma'IIO .... d'zstii"E, 

..avaclo Ulll qwiiiD de lupra que •• pnlilldodo por m...- do M1•110na Publico 
do Dnmto fodenlo 4as T-. • oclwpdos em.,..,.., ...... ,. do prolisslo 

§ 1• • A pi'OII'IDÇID coa~:c••io DI Jwzes de Dlrea10 do DIRnto F,...... 

-.clao._onuolonoas"'b", "c" c "d"'.do'"'""'ll doon 9JdaC............, F-
I r . Os lupres ...... dOI • uoabaw da M"ua.-m Publeo ou da Oph:m ... 

Allvapdos da Brud - po• - dalli'O .,.- de - - Jljlldlo;o e do 

._..., dibodo. 111m.,...,..--·--pruli- ,.,._em 

._.llaupla,..arposdeaapawa ;Ir ._,,,II~I:DdSclalll 

§ 3• -~ as mtim;3cs o Tnbuul fonnln bJ&a 1npl~ ~ 110 
Poder Exec:ulwo. que.. JIDI Vln&e cku asts :wrus. escol._.. um de .seus 1....,... 
Plf811Dm ;'o 

1 t• • A mdl=e;'o .de IMIDbrD do Melleno .PultiK:o e d.t Advogados _.. Du'it: 
IJIDCio a rllfiiUibu' I 1paldldc ft iipiW açle das duas Cll.epna5 ~.se-a O 

craenodc~ ,_..ada •• por Mvapdo 

A1t 59 • AltiUI III ii ,_.ndu por J ...... do DlllmD F- e dos T-

1 1 ,....., de 110 do PtoW..o dto Tm..ol e podoria 4ar... pua ~ 

Cauuc:nçio JudaoiML - pont von de - ......,.,. denlm da ,rapno 
C~Judu:...,. 

f 1° • Qs ,..sutos de._,.. - tiJnliulldM 110 .,._ de- dtu. J camu 

dadoolaraçio 4o ·-do .......... da. Dl6no. JUil ... 

''Z". s..a _....-.-·-dos . ..-... <CIIIdlctolllda ... 
daPI .,_DUWioDT-

f 7 • NID oon pel1lldlda .,.._- JuiAo de DtronD • oa•IÇI!n do

·T-4oJlllllça_o_g I ........ _....plal'arelaptiiWIL 

Arl 60 ·A e•••'"'•cle ................. 

1- ,...CÚIR'D CUICICZD ...... 

D·PIIaW.IIa-. 



JliNHO 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL -----
III - pela dela da nomeaçio, 

JV • pela cotoc:8Çio antenor na classe onde se .ieu a promoçlo. 

V • ,.a. ordem de CIISIIficaelo no conc:urso 

VI • pelo lompo de scmço publoeo ofeltVO 

VU • pela tdade 

S 1• • Coma·se eomo efeuvo exerac:lO, para o ef'eno dr amapndade a 1.-nça .,.,. 

u..menco de IlUde e a bcenca-pn;mío por Ulleluulade 

§ r· p .. cf'e110 da pf'DIIIOÇio a que se rd'fre o § 1° do U1 !8 desta le1 &omeme 

se ecnan. o tempO de peracaa M' ClfiO de lwz di D•ted:o no Dilb'lto Federal 

t 7 - A lnlfii)Hiade no Tn'buzwl apurar-!Je4 catlforme estabeleado no Regunento 

lnlomo 

CAPITUl.OIV 

DAS FER.IAS. FER.IADOS.LICENÇ A E APOSENT ADOR.IA 

Alt 61 ·Os ~-_.ao f'enu t:Oieuvu de 2 a 31 de J....,O e de 2 

a Jl de )llllto, aalw os ........,... do c-elho da Map&mura. que podorlo SOU-lu 

aqualquetoutn epoc.o do.., 

Alt 62 - Os JUIICS de Dorc.o do llis&nlo Fedenl e doo Tonuonos ......... renu 

- nos ponodos de 2 1 J I de J_,, e de 2 a 31 de )llllttl 

§ I" -Aos Jwzeo do DI-.. 5....,111105 se""""" o...,.;.. de fi!nu deu..,,.,. a 

OIICoÇio do.o que ftorem -fll"doo - o pJantao 1........, nos ....- de •- "" 

)Ilibo, 01- poderio ............. quolquor- ponododo ..... 
1 r - Seti IXIIIIIdentlo ,__ ,.._ o ......,~a catllpr.adulo _, 20 de 

duelnbl o e J• de JUIIII'D 

§3°-NG_-..,.....,_ ... Ienucoleuvuenoollouemq .. alo 

-~e -..._ o Con a d na _....,. o pladlla Judtt:IMo. d..,._. 

-"""'-de-.................. 
I 4" • Nlo eomm os .,._ no ponaJo do ,_ ftlnnle e duramo u ftlnu 

oo1oavu, salvo u "'-prevos101aoloi 

1 ,. • Alem dos liudos em leo. - lilnados na J- do Dutmo Fedenl e doi 

Termonos 

1- os.dlu c:omp:;eenclldol emtc 20M dezesubro e 1• diJUIIU'G. 

11 • os doas da Semam SamL t:Ompreeudodo.o enue I .,_.r..,. e o do .. n,., de 

p-. 

~67 
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111 - os cbu ele _.nda emça-feml ele carnaval, 

IV - os d.1as 11 de aJOIIo t• e 2 de novembro e I de dezembro 

An 63 - A ...uic:oç1o da ....._, pon o fim de I)ICIIellwlona. sera feda ,. 

..._da Le Orpmtada Mqlsmaln. N..-1 e do~ lmemo do Tnblmol 

CAPITULO V 

DAS VANTAGENS 

An 64 - Os JIIO!IIIIndos Joarlo das • ..._.. prmiW na Le OrJjmca da 

......,_.. NII<ICJIWI 

An 65 - A IIJIIda ele 011110 pon IIIIIIJIOIIe e IIIUdallça aera .,nbuoda ,. ._. do 

'11' ~liNdO do mapuado e sua flmaba. dos Termonos para. o D111111o Federal 

Ponanfo UIIICO • A IIJIIda do CIIIIO de - troai 011e IIRIIIO sen arbdnda polo 

PI dlllle do Tnbunal e cobnra o valor du p~~~age~~~unu e do D'BIIIpOftl de move~~ ·-
An 66 -Os lwzes dos Temtónos teria ciumo a uma IIJuda de CIIIIO pon 

JIIIIJID-10 de alupel de c:ua reMiaaal nos kx:als onde nlo IXIIIII' res~dü:aa o6aal a --...... ---Owlarda .. deCIIIIOiriCIII:IOMdano ___ _ 

..,.... -a,_.,.,......., das ., • ..,.,,,...,,. • .,o-do lfti!PSii"dc> 

CAPITULO VI 

DOS DEVERES E SANÇI)ES 

Ali. 67- Oa ....._e .-çOa a ... .ao 1UJ1111U1 01 11 c dai lia os cldnldos 

.a..o.p.-.toM a --

JliNHO 1998 
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UVROII 

DOS SERVIÇOS o\UXU.IARES 

Ttnll.OI 

DA CLASSIFICAÇÃO 

Art 61 - Os ICI'VIÇOS auXJIIua da Just1ça serto eucutados 

I • pelos sen1dores do Quadro do Tnbunal de Justrça em neraao na Secmana e 

- Oflaos Jucbeuus. 

11 - pelos serwnhWIOS dos Ofic.os ExtraJud•cws 

Art 69 • Slo 01!0101 Jud1C181s os Canonos dos d•- JIIIZDI. os Semços de 

Canladana-.........,.,.·Dnlnbwçio. os Depositas Públicos e o Cutono de llqpRro de 

DIRnlluiÇio 

TITULO 11 

DA ÇOMPETÉ.NCIA 

CAPITIJLOI 

DAS SECRET AlUAS E DEMAIS SERVIÇOS 

An 70 - A compacnaa du Secre'Wlu do Tnbunal de JusiiÇI e da Corrqedona 

... - .... --~ 
CAPITULO 11 

DOS OFICIOS JUDICIAIS 

An 71- Aos Canonos das Varas 1na.mbe a rn.llzaçio dos serv~ços de apcno aos 

respecnvos JulZeS. nos termos das le1s proc:esslWS dos Prt"-1memos da Corregedona e 

clu Ponanas e despachos dos JuiZeS aos quiUs se subordnwn d1retamente 
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An 7: • Ao Canono de R.egasuo de Durtnbwclo 1ncumbe o regaRro da 

dLStnbuiÇão dos fenos aos d1versos Juqos .to D1stmo Federal med1ame comumcaçio 

dos cbsr.nbu•dores. cabendo-lhe o fomecunera:o das corresponderdes c:emd6es 

t t• - A d1stnbu1çio na C•rcunscnçlo Jud1cuma de BraSiba sera pres~d1da por Jwz 

de Olre.to Substnuto desagnado por ao do Corregedor da Just1ça. nos Temtonos 

quando houver nws de wna \ arL IDCUntnra ao DIJ"ee:or do Forum 

§ ZO • Da aud.enc~& de dtllnb&qão. que sera pubhca e rera horano prefixado 

partiCiparão um represenwue do Muuaeno Publico des~!D'adO pelo Proc:urador-Gcral 

da JUIIJÇL e um represenlante da Ordem dos Ach.opdos do Brasil Sedo do D151nto 

Fecknl 

~ J• - o\ eventual auscnaa do membro do Muustmo Pubhc::o ou do advopdo nlo 

1mped.e a reahzaçao do ato 

ob 4• - Em caso de m:azufesta urpinraa. a d1s1nbu1ção sera feata em qualquer horano 

t s• - A d1stnbu1ção dos feitos as \ aras das C arcunscnç6es J ud1aanas de 

Tqua~mg:L Gama. Sobracbnho Planah:•na. Cedinclla Samamba•a e Paranoa sera 

efetuada pelo resoectavo Dlmor do Forum 

o\11 73 - '\las Car.::unscnç6es Jucbaana de Brasd1a.. Taguaunga. Ce1lãncha r Gama 

haven um sen.-.ço dr OISlnbulçio de Mandados. ao qual coml)el.e 

I - receber os mandados onundos dos d1versos JuiZOs 

11 - proc::eder a wa aun:nbuu;ào emre os Oficlll!t de Jusuça conroi'TTie smema dr 

zoneamento fixado pelo D1mor do Fonan 

III efemar o re!Jstro dos mandados recebldo!t e dl!tlnbu•dos .,clando para que 

SIJIIIII dnoiYJdos aos JulZeS dr onpem nos prazos ~ e comun•cando-lhes eventuus 

lfRI!II)andades 

I\ - e"Cercer as denws atnbu1ções que lhe forem dclemunadas pelo Corregedor e 

pelo D~retor do Forum 

a\n 1-' - '.lo seria ieww redlllnbutÇ6es de mquentos e proc:asos para as \aras 

cnmas nella lr1 e para as. \ aras antenormeme cnadas c 11nda nio Instaladas 

Paragrafo uruco O Tnbunal de Jusaça, demro do prazo de tnnta d1as.. comados 

da pubbcaçao c!.esta le• b11:~~:ara ato da.muwxio para cada area pruo e quantnat•vos de 

novas d1s1nbt.nçoes a pan1r das qiWs a d1srnbuçio sera fena pan. IOCIU as \aras da aru 
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CAI''TU.O III 

DOS OFICIAIS DE JL'STI( A·.._\ "d.IADORES 

E DEPOSIT -\RIOS Pl 'BLICO> 

~ 75 - Aos Ofic:taJS de Jusraça- ~"ahadores mcumbe e'C.ereer .a10 lünçoes que lhes 

sio arnbutdas nas le~s processwus bem comoJ e'lf.ecurar as der:emunações do Corregedor 

do Dtrelor do Forum e dos JulZes, e. nos casos mdtcados cm lea.. functonar como perno 

ofic:tal na detenmnaçlo de "alares salvo quando r'Q~do'S -:onheCJ.menros recrucos 

espec•ahzados 

An 76 - O Dtrelor do FoNm de cada Ctrcunscnção Jucbaana destgnara os 

Ofiaa&s de Jusuça·A\altadores que dn-am desempenhar as funçoes de ponaro dos 

aucbtonos. realtzar as praças e os le.lões tnchVIduaJ.s e coleavos 

An 77 - O Com::gedor regulara a attvtdade do Deposatano Pubhco. dtspondo 

:spcctalmerne sobre as fonnas de controle dos bens em deposno 

An. 78 • Podera o Corregedor des~g:nar um dos DepoSitanos Publicas para seMr 

como Coordenador dos Deposnos Publicas. a ele mcumbnldo adm1ruSErar os leilões. 

podendo para tanto. uier-se para seu awuilo de qualquer Depos1tano Pubo~co 

C~ITL1.01\ 

DOS OFICIOS EXTRAil.."DICIAIS 

An 7q ~ -'.o Ofic1al de Regastro de Olstnbu1çlo de Protesto 1ncumbe proceder a 

dssmbu1çio equnatiVI de utulos de cred1to para apontamento e prcxesto e o reg:asrro 

geral de protestos de mulos~ bem como ereruar averbações e cancelamenua. e, amda. 

exped1r cen•dões pcmnentes aos refendas reg~Siros 

.vt 80 ~ Os serventuanos md•cados panr. desempenhar runçlo de sut.mno dos 

urulares das sen.-enuas ntraJudiCIBJS devem obngatonameme ser Bacharets cm Dreno 

e aprovados. prev~amente pelo Coi'TC~Or da Justiça. ressalvadas as Slruaçóes 

eastemes ate ~ 1 li 94 

-~= 
Art 81 ~ Para I'PUfiÇio du mfraç6es dlsctp\.mares ,-at1Cad.as pelos notanos 

oficl11s de r~stro e seus prepostos scra adotado o mesmo procedunento do Processo 

AdnuruSiratlvo DISCiplinar aplacado aos ser'V'dores pubhcos CIVIS da Urulo 

271 
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TITULO III 

DO PESSOAL 

CAPITULO I 

00 REGIME JURIDICO DOS SERVIDORES Do\ JUSTIÇA 

An 82 - Aos terv~dores do Quadro do TnbunaJ de Jus11ça apbca-sc o Repme 

Juncbco dos Servidores Publacos Ct'ltls da Umio c:om u moc:hfic:ações deaalet 

An 83 - Os d1redos dos emprepdos nlo remunendos pelos cofres publlços 

clenndos do vanc:ulo emprep~~C~o com o tatulu' das servem.1as sio os prev11101 da 

leploçlo do ITibolho 

Parqrafo uruco - A aposenmdona dos emprepdos sera regulada na fonna da 

letpslaçio prtMdenclana. sendo que os tecmcos JUd•aanos adnut1dos por conc:urso 

publaco un;enormeme a OS de outubro de 1988 leria seus proven1os pagos pela Urulo, 

nos mesmos tuves dos teaucos JUdlaanos das servennas ofiaaluadas 

SEÇÁOUNICA 

00 PROVIMENTO DOS C .utOOS 

An 84 -Compete ao Tnbunal de Juaaça prover os cargos dos servtços aUXJbares 

prev!SIOS na almea e" do UICISO I do an 96 da ConstltUiçlo Federal 

l'anlpo """"' - Salvo para os cargos de c:onfiança_ .. - obedeeerla a 

ordem de c:lassaficaçio no c:oncuno 

Al1 SS - Os CU'JOS de Dsretor de Secreuna dos Ofic:1os Jucbc:saaL das Turmas. 

Cimons e Deporwnento Judoaano ..ao preoncluclos por T ecmeos Judtetonos 

Bachams em O.reno do Quadro de Pessoal do Tnbunal de JustiÇa, ern efet1vo exer'CICIO 

§ 1• - Os mesmos reqws1tos IDftC'Ionados no caput serio CXJ[Ddos dos subsruutos 

eventuaiS dos titulares. 

§ r' - As funções Sf&llficadas e auemelhldas são pnvaliYIS dr semdores do 

Quadro de Pessoal do Tnbunal de Jusaça 

Al1 Só - Em cada servenna .JIHiu:aal. havera, alem do ldular, pelo menos dOis 

ouuos Tecruc:os Juchcw1os Badlarelsem Direito 
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LI\"RO III 

D~S. DISPOSIÇOES GERAIS TR.-\:.SITORIAS 

:\rt Si - .), Jusu~ do D1stnto Federal complM'-!aC doi car~os d•:;.cnnunaa.:.s. no!l 

o\ne,;os desta h!:l 

Art 88 a Os IIUI.IS cargos de Operador de Computação P~ador e DlgJtador

Perfu1'11.dor passam a denom1nar-se Tecruco em lnfonnat1ca.. o:om o qu.ant1tatn.o de 

cargos conSiante do ~exo II desta lea 

Plll'llgrafo uruco - -\ refenda cale@ona functonaJ mt~ '•vcl lntermed1ano 

CXJ(nndo-sc para seu pro"1mmto a conclusão de 2• Grau e c:apac:n.ac:ao tecmc:a es"ecni.ca. 

sendo sua estrutura a constante do Anexo 1\' desta lea 

o\n SQ • o\ categona fune~onal de Analista de Sastcmas p.usa a dmorrunu-sco 

A.na11sta de lnfonnatu:a.. com o quantttallvo de carv:os constante do Ane"o li desta le1 

Paragrafo uruco • Para provunento da refenda c:ategona funaonaJ ex::~gu-se-a a 

conclusio de Curso Supenor na area de lnformat1ca ou qualquer outro Curso Supcnor e 

espeaabzado em 1nfonnatu:a. sendo sua estrutura a constante do Anno I\ desta le~ 

An 90 - F1ca cnada a categona func:1onaJ de EnfennC"Iro ... om o -lUBnlltau .. o 

constante do Anrxo II desta la 

Paragrafo uruc:o - Para prcwtmemo da refenda c:a1e!!!ona funcionai e'U~r-se-a a 

concluslo de Curso Su~r de EnfenneLro sendo !UI. estruw.n. a -:onstante do A.rmto 

IV desmle• 

Ar1 91 - FICa .:nada a cuegona filnc1orW de Fonoaud.ologo com (I quanutau .. o 

constante do Anexo 11 des1a la 

Paragrafo umco - ~ refenda categona funaonal Integra N1vel Supenor eXJ.gmdo

se para seu prcM.mento a conclusio de Curso Supenor em FonO&a.ldlologJ.a. sendo sua 

esuutura a constante do Anexo IV desta ~ 

An 92 - F1ca cnada. a categona funaonaJ de Esteno11p1sta. com o quanutatrvo 

constante do Anexo 11 desta 1e1 

Parqrafo uiUC(I- ~refenda cale@Ona fü.naonal1ntqra N•"el Supenor e:c~o

se pan seu provuwem.o a concluslo de Curso Supenor e Curso de EstenoupiL sendo sua 

estnltura a constante do Anexo IV desa lei 

An 93 - O provunemo dos c:11f10S cnados por esta le1 nlo excedera. anualmente a 

terÇa pane respea1 .... 

Art 94 - F IC&nl t:Jallll:os os CII'BOI cbscnmmados o Anexo VI des1:a le1 
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An 9S - Ocorrendo a "dncaa das mulandades. dos atuaas C anonos de- Reg~suo 

de Dastnbu1çio e da Vara de Orflot e St•'"~ da C1rcunscnç4o Jud1C11111 de Bras&ha. 

os rnpean.os seMÇOS serao oft~ 

Arl 9b - -\ taxa JWilaana cnada pelo an 20 do Decreto-lei n .. 11 S. de .ZS O 1 6 7 

destmar·se...a a consuução dos predlos dos Foruns d.a Just1ça do Dlstnlo Federal e dos 

Terntonos e a modenuzaçio de seus III'VIÇOS 

.An Q- - \ rec:ena t"fC"'J\e"n1enu:• da multa ac 1caaa e.,.. "1nude da suspemao dco 

processo e da Ulnsa\:aC' ocna1 NC\.1Stas na Le1 ~. l f•Q" :c ~b ('19 o~ desunar·se·a 

exclus•"amcnll!' aQ apare1na.man•o e moaenuzaça.o a· <.r. Ju1zaaos E.'lDeCIIJS. 110 D1stmo 

Federal c dos T emtonos. 

.o\n os- Esta Lc1 entra ctn "1g.or na data de s1.1a oubhcaçao 

An aa- Rc\.ogam-se as. Le1s n"s 8 185 de \4 de ma1o de 1991 8 407 de lO de 

Janearo de I oo: e acma1s aiSDilSU;:oes em c:ontrano 

QUADRO DA MAGISTRATURA DO DISTRITO FEDERAL 

JUNHO 1<198 

CARGC· SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO PROPOST I' 

DESEMBARGADOF! 31 31 

JUIZ DE DIREITO 118 184 

JUIZ DE DIREITO llUB!:TITUTC 95 150 

_,IUIZDEPAZ 15 15 
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-\!'.EXO 11 
SER\1ÇOS AUXILIARES DA Jt;S11CA. DO DISTRITO FEDERAL 

QllA. '11TA. Tl\'0 GERAL DE CARGOS· SITllAÇÃ.O PROPOSTA. 

r,n~ 
....,.., ._,_ "'ERO Dr ,. o\11001 
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ANEXO lU 

CARGOS DE DJRECÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR 

I- Secretaria do TJDF 

I>Elo.'OMINA(" ÀO sm:AÇAO An•AL Sm1AÇÃO PROPOSTA 

a.re do ao-. da PI j • 01 UI -·- 07 07 

"-Dr di Prcudl=naa 01 01 
CblfedeOU..Cda v ... Pr j . 01 UI 
"'-da\"._.P1aldiiiCIIII•l 00 02 

~de Da. 11b&J 1 ( .. , Jl 6Z 
o..-o-1 01 01 

-do Dlraar-.1 01 DI 

Dnlar de O.•n• .. OJ 0) 

-•o.,.- ..,. ..,. 
Dlnlar de DIV~Uo ., ., 
~daDI\'ISiode'-1 UI UI 
0... de Mn"'ÇD 19 lO 
~ln« do o..-• .,_ 01 01 

"'--' de~c·) ou 02 

lllnlor de Saxaana de c--c TUIIMI lO ID 
s..aano de C enrole 11aano 01 Ql 

OBSERVAÇÁO 
•- Os a..- ... ~ ... A-.. 11• \1no Pnllllhcill. • "-'de lllluaa I I .._ M .... 
liAS. liDA. 
•• Os ar.- nn ~de"'--' de Dnenl._....or MO de cadlto DAS.l01.5 • p;lwali•• M 
............. Diftllo.. 

11- Or.cios Judiciais do TJDF 

DESO~UI'-A("ÁO Sm!AÇÃO ~TIJAL SmJA('ÃO PROPOSTA 

CWiodoC..b.,..doC ......... 01 DI 
._ ... c......,.. .. ..,. 
Doraardos-......daC- 01 DI 

"'--do 0..... da Sccnlanll da 01 01 
c 
Dlrsar de Dlvulo 01 01 

Dlnlor de Sa-vJço DAS 101 4 06 lO 
Dlraar d.:: Scrvtço DAS 101 ~ 01 02 

Olraclr de s.::ra-.. 120 114 

l~Pan!Gur·UiarttiU.ICIOI' ll ' UI 
c...-.p......, 0) 01 

"""'- oz D7 

~oPubhao 11 11 



CATEGORIA FUNCIONAL 

ESTENOTIPISTA 

CATEGORIA FUNCIONAL 

ANAUSTA DE 
INFORMATICA 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

ANEXO IV 

NlvEL 

SUPERIOR 

Nl\la 

SUPERIOR 

EstRUTURA DO CARGO 

A III 
A 11 
A I 

B VI 
B V 
B IV 
B III 
B 11 
B I 

C VI 
c v 
C IV 
C III 
c 11 

EstRUTURA DO CARGO 

A III 
A 11 
AI 

.. 

B VI 
B V 
B IV 
B III 
B 11 
B I 

CVI 
c v 
C IV 
C III 
c 11 

-:!.77 
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c.t. i I!CIC..,. FUNCIONAL NIVEL ESTRUTURA DO CARGO 

A III 
A 11 
A I 
BVI 
BV 
BIV 

ENFERM!IRO SUPERIOR B III 
B 11 
B I 
CVI 
c v 
CIV 
C III 
c 11 

GATI!GORIA FUNCIONAL NlvEL ESTRUTURA DO CARGO 

A III 
A 11 
A I 
BVI 
BV 
BIV 

FONOAI.IDitliLOGo SUPERIOR B III 
B 11 
B I 
CVI 
c v 
CIV 
C III 
c 11 

TÉCNICO EM N"ORMÁTICA INTERMEDIARIO 

A III 
A 11 
A I 

BVI 
B V 
B IV 
Bill 
B 11 
B I 
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ANE:\.0 \ 
SER\'lCOS Al1XILHRES D-\ Jl'STICA DO DISTRITO FEDERAL 

QVA:'\TITATI\ O DE C -\RGOS E \I EXTI!'C .\o 

C \TEGOkl i.S LODIGO "•il-"0:.K0 DF CAR.OOS 

.s.gcmc C .ncl c \lu:rolllrna~ TJDF--..1-IüJJ O] 

-\no~hsu ~:&o:: S1sr.cmas IJDF PPO-It-ul UI ..........,..,.,., TJDF-'S·91U U9 

~Jud1aano T JDf.A.J.07.4 ,. 
\u:unar Judn:uno T JDF -\J.Ol: ,. 
\tedloJD TJDF-'S-QOI u: 
Odcmologo T JDF-1'-S-909 •• 
Olie~.al ..V Jwl.ç. -A.valladr.w TJDf.AJ..02!1 .. 
Opaador de Compu&ac-o TJDF-PRO.I60l o: 
Pll'fulilclor•D•pador T JDF-PR0-1604 ,. 
Prop-arnador TJDF-PRO-It»O% 02 

PIICDI"IO T JDF -}llr.s-907 .. 
TIDllaao em Assuntos E.clucac:uln•u. T JDF-frooS-9:7 06 

Tcanco Jud~aano TJDF-A.J-0.:1 Ul 

OBSER\ AC Ã.O· 
SER\lDORE!I DO 0l1ADRO'l' ABEU. DO TRIBl "'rrr \L DE Jl lliiiTIC\ DO DISTRITO FFDERAL 
tEX..('"ELETI~"T A !I.. :"~AO E!!l>í A\ EIS. Ct JO O!t CARGP$ SER.'O EX Tl'll'OS A \1EDIDA. CUE 
\A.GA.REMI 

ANEXO VI 

CARGOS EXTINTOS 

CAROOS CODIOO ''l.."'U.. DE CAROOi 

Dlraor de Secnun11 dos T crnonas JI"F-DAS-101 ~ U9 

I)opoM.ann Puhbcxa ._ T GTilCW'IOS .ITF·DAS-101 4 ''" 
Ccmadar-Pa!Udor dos Td1'11.01'1C1S ITF-DAS-101 4 01 

Dulnbuub' dos T a1'1lal1as ITF·DAS-101 4 02 

OfiCial de Rt=puo dul T cmlOI10S JTF-DAS-1 O 1 4 .. -. 
Corudor-Paftldor-O.sanbuldor JDF-DAS-1 O I 4 02 

lnspaor de Hguraaça Jucllc:una T JDF-A.J-0%7 17 

.W~ de T.aqu,.,.to Judlaand'• TJDF-A.I-028 ., 

~79 
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VARAS 

CRIADAS 

I· COM JURISDIÇÃO EM TODO O DISTRITO FEDERAL: 

• Trts da Pracatórlas. 

TOTAL = 03 (TRêS). 

11- CIRCUNSCRJçAo JUDICIÁRIA DE BRASIUA: 

- Uma da Orfloa e SucassOes; 

• Dez Juizadoa Espaciais Clveis; 

- Cinco Juizlldoa Espaciais Criminais. 

TOTAL •16 (DEZIESSEIS). 

III· CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE TAGUATlNGA: 

- Uma da lnflncia a da Juventude; 

- Duas da Delitos da Trlnslto; 

-Cinco Juizlldoa Espaciais Clveis; 

- Trts Juizlldoa Espaciais Criminais. 

TOTAL "'11 (ONZE). 

IV- CIRCUNSCRit;.\0 JUDICIÁRIA DO GAMA: 

• Uma da Família, Ortaoa a Sucess6as; 

- Uma da Delitos da TrlnsltD; 

• Dois Juizados Espaciais Clveis; 

• Dois Julzadoa Espaciais Criminais. 

TOTAL = CMS (SEIS). 

JUNHOI998 
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V- CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SOBRADINHO: 

-Uma de Fam11ia, Órfãos e Sucessões; 

-Um Tribunal do Júri (desmembrado); 

- Dois Juizados Especiais Cíveis; 

- Dois Juizados Especiais Crimmais. 

TOTAL= 06 (SEIS). 

VI- CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE PLANAL TINA: 

-Uma Cível; 

• Uma de Fam11ia, Órfãos e Sucessões; 

• Um Tribunal do Jún (desmembrado); 

• Dois Juizados Espec1a1s Clveis; 

• Dois Juizados Espec1a1s Crimma1s. 

TOTAL= 07 (SETE). 

VIl- CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIARIA DE BRAZLÃNDIA· 

-Uma Criminal, do Tribunal do Júri e de Delitos de 

Trânsito; 

·Dois Juizados Especiais Clveis; 

• Do1s Juizados Especiais Criminais. 

TOTAL= 05 (CINCO). 

VIII- CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE CEILÀNDIA: 

• Duas de Delitos de Trâns1to; 

·Cinco Juizados Espec1a1s Cíve1s; 

-Três Ju1zados Especiais Crimma1s. 

TOTAL= 10 (DEZ). 

:!81 
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IX • CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SAMAMBAIA: 

• Uma de Delitos de TrAnsito (desmembrada); 

• Três Juizados Especiais Clveis; 

- Dors Juizados Especiais Crimrnars. 

TOTAL= 06 (SEIS). 

X- CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE PARANOÁ: 

-Um Tribunal do Júri (desmembrado); 

• Dors Juizados Especiais Civers; 

• Dois Juizad')S Especiais Crimrnars. 

TOTAL= 05 (CINCO) 

TOTAL GERAL= 75 (Setenta e cinco) 

VARAS 

EXTINTAS 

• Cinco Varas Clvers em Brasilia; 

• Duas Varas Criminars em Brasilia; 

- Dws Varas Crimmais em Taguatrnga. 

TOTAL= 09 (NOVE). 

CARGOS CRIADOS 

Ticnico Juditri.rio = 468 
Oficial de Jusnca-Avaliador = 369 
Auxiliar Judrcrirro = 431 
Ateadenre Judidllrio = 734 
Esrenotipisra = 50 
Agente de ~urança = 93 
Mfdico=l6 

Jl "NHO 1998 
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Odontóloe;o ~ 15 
Enfermeiro = Cl:! 
Fonoaudoõloeo = n~ 
Ps1cõlogo = 19 
TécniCO em \ssunto' rducac•on&IS .::=. u~ 
Biblioteca rio= 04 
Contador = 04 
-%.dmtnistrador = fi I 
Engenheiro = 0:! 
-%.rquneto = 112 
Técnico em Contabilidade = 02 
-\ux11iar Oprracwnal dr Ser\ rcollii Du tr\oS.-= .1~ 
\u•oliar de Enfermaeem = 30 
-\nalr<ta de Informa tira = ~4 
\genle de Telecomunirarões t· fletrrrodade =~O 
\rtlfire de Carpmtaroa e \larcenaroa = 08 
\rtifire de Eletrrcodade e Comunocarõe' = 16 
Arlifice de \lecãnora = :!0 
\ssostente Soctal = 09 
Téemro em lnformatoca = 42 
Artlfic~ de .\rtes Grafiras = 25 

Juoz de Dircoto = 66 

Juiz de Direotn Subsututo = 55 

Direlor de l>ecretaroa = 1>4 

Contador-Partodor ~ 115 

DistribUidor = 05 

Doreção e \ssessoramemo 'iuperror = U5 (UJ cargos de 

Dorctor dr Ser\lco de Oostrobuorão de \!andados - ar!. 73: 01 

cargo para o ~e.- oçu cJr Ree;ostrn •le llo<trobuiçlo da 

Corregedoria- art. '11: r 01 cargo para o Ser\lço de Apoia 

\dmimstratho da \ .1 .. 1 - arr. ~O. III. ~r", todas da 

anreprojeto de leiJ. 

AHessor de Informática = 02 

TOTAL GERAL= 2.663 

CARGOS EXTINTOS 

Conlador-Parlodor-Distrohuodor tDAS-101.4) = 02 

Diretor de !>ecretarra 1 l'rrrnórios- ll-%.~ 101.51 = ll'l 

Deposnároo Público ll'rrrolnroos- DAS 101.4) = 08 
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Contador-Partidor cT erritór10s - O-\~ I O 1.41 = 07 

01stribu1dor (Terr>tól·io•- DAS 101.41 ~ Ol 

Oficial do Rog1stro (Territórios- 0-\S 101.41 = 04 

lnspetor de Segurança Judicilir1a = 17 

Auistente Taqulgraro Judicilino = ~5 

TOTAL=74 

CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO 

SUPERIOR DA CORREGEDORIA 

Chefe de Gabinete do Corregedor (0-\S 101.51 = 01 

Aunsor do C orregcdor 1 DAS I 02.51 = 04 

Diretor da Secretaria da Corregedoria (DAS 101.61 = 01 

A • doDiretardaSel:nurilldaC.onq;aloiiaiDAS 102.5)=01 

Diretor de Secretaroa de Vara (DAS 101.51 = 184 

Coallldor-Partidor-Diatribuidor (DAS 101.41 = 01 

Coallldor-Partidor IDAS 101.41 = 08 

Distribuidor (DAS 1 O i.41 = 07 

Depositlirio P6blico (DAS 101.4) = li 

Coordeaador dos Depósitos P6bbcos • dos Loilões Colet1vos • 

ladividuais (DAS 101.4) = 01 

Servi~o de Leg•sla~lo da Corregedor•• (DAS 101.4) = 01 

Servi~ de Cadastro Geral da Corregedona IDAS 101.4) = 01 

Serviço de Control.: Geral de Custas (DAS 101.41 = 01 

Serviço de Registro e de Disa-ibuiçio da Corregedoria (DAS 

101.4) = 01 

Serviço Psicos. Pedagógico Forease IDAS 101.41 = 01 

Serviço de Distnbulçlo de Mandados IDAS 101.41 = 04 

Divido de AdmiDI!Ih"a~lo (DAS 101.5) = 01 

Serviço de Apo1o A.dministrativo • \"IJ IDAS 101.5) = 02 

Serviço de Controle Geral de Distribuiçio IDAS 101.4)"01 

TOTAL = :zl:Z 
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DIREÇÃO E .\SSESSORAME..,TO Sl"PERIOR DA 

SECRET .\RIA 

Dirrtor-Grral (Do\S 101.61 = 01 

Assessor do Diretor-Grrai(Oo\S 102.51 = 01 

Departamento dr o\ssis. \ltd. e Odont. (Do\S 101.51 = 01 

Departamrnto -\dmmistrattvo (D-\S 101.51 = 01 

Departamento JudiciáriO (DAS 101.51 = 01 

Assessor de Drpartamrnto 1 DAS I 02.·'1 = 04 

Assessor de Drsrmbargador IDAS 102.5) = 62 

Chefe .1e Gabinete da Prrsidêncra ID-\S 101.61 = 01 

Assessor da Presidência (DAS I 02.5) = 07 

Assessor da PreSidência IDAS 102.41 = 01 

Divislo de Orçamento e Finanças IDAS 101.5) = 01 

DiVIsio de 1\latenal e Patrimõnio (D.-\S 101.5) = 01 

Divislo de Eogenharia e Arquitrtura IDAS 101.5) = 01 

Divisio de Pessoal lDAS 101.5) = DI 

Assessor do Dintor da Di\lislo de Pessoal 1 DAS I O 1.4) = O I 

(destmado ao Pnsidente da Comissão Permanente de 

Proc:esso Administrativo Disciplinar). 

Divisio de Serviços GeratsiDAS 101.51 = 01 

Chefr de Gabinete da \'icr-Presidência (DAS 101.41 = 01 

Assessor da \'ice-Presidência(DAS 102.41 = 02 

Serviço de Apoio AdminiStrativo (DAS 101.4) = 01 

Sentço de Comunicaçiirs IDAS 101.41 = 01 

Serviço de Mirrof. e lnformaçio IDAS 101.41 = 01 

Serviço de Administração Financeira IDAS 101.41 = 01 

Serviço de Contabilidade (DAS 101.41 = 01 

Serviço Grll.fico IDAS 101.41 = 01 

Serviço de Patrimõnro IDAS 101.41 = 01 

Serviço de Pagamento de Pessoal (DAS 101.4) = 01 

Serviço de Recunos Humanos IDAS 101.4) = 01 

Serviço de Legislaçlo de Pessoal (DAS 101.41 = 01 
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Srnoto dr (adasrro • ( onlrolr tD.\S 101.~1 = 01 

!>er\lto de Transporte•ID.\5- 101.41 = UI 

Ser\lço de !>rguranta Interna 1 D \..., 101.41 = III 

!>rnoço de .\po10 ID.\!> 101.41 = 01 

Sen oço de .\55151. e Benef. Soco ao~ 1 D \..., I O 1.41 = O I 

Srnoço Taquografia 10.\!> 101.41 = 01 

Senoço de JuriSprudencoa tO.\'- 101.41 = 01 

S.r\lto dr Bibhoteca ID.\S 101.41 = 01 

Srn. de Pub. da Re•. de Doomna • Jun•p.ID \~ 101.4• = 01 

Srrre1ár10 dr Controle Interno 1D\~ 10151 =III 

Doretor da Dno5Ao delnformatora 10\..., 10~.~1 = 01 

.\5~e5sor de lnformaura ID.\!> 102.41 =O~ 

Dorrtor de Secrelana de Turmas. (ámara• ID \~ 10151 =lO 

TOTAl.= 122 

";"OTAL GERAl.= JS4 
E"CPOSJC'-0 Dt '":TI\'("S 

SlDE~TE D0 ~JDF 

.;., :! lO'.E'"B..,: 

Excelenussamo Senhor Ptesadcme IJ.l Câmara aos. Dcoutados 

Tenho .1 ,1onra dli: encammhar J "ossa l:. ''ea..:nc1a \"' anc"'o 

AnteprOJCIO de LI! I que mo01fita a L~1 n~ R I 85 Jll! 1-1. de ma1u de I 00 I c.om as 

alrcraçoes da lca n ~ .J()- J:: IV de aanetro a!!' rc..ro:= 

Vtsa ·~ -\nteprojeto Jdequar J l)rpruzacao Judtc1ana as 

protundas alteract'C~"o ocomdas no Dastnlo Federal n.:a'i ultunos cmco anos de to~.l 

modo e"Cpresstva que tomou oiDsoleta msufic1en1e e superada a orgamzação arnal 

Ta1s aberaçoes decorrem •1.:1 e"Cplo~ao demogr.1ri.:a :.em correspondência cm 

ourras. Umdades. h:·dcrada::~o .d~m das mconta\eJs aheraçóes na IC!P:>Iaça~J. nado a 

e'tl(!lr do Judactano pronta adapraçao munas \ezes en!]:endradas com a t).clus1va 

cnanVJdade dos seus membros e com o desoobramenlo d'!' seu humano esforço 

t\notc·"~o(' que sob o pnmea"IJ c;'nloque o Dts.mto Federo! desde 

a ediÇ&J da L.:-1 n 01 1~5JQ) ptallcamcme Juphcou a ~ua populaçil.o e 

consequentemente ('m rrC'p.Jrçao ~eomemca ._\ nwnero d"s ... onfluos s.oc1a1s. 

mcontave1s .s.:io L"S assenr:unC"JUos p('ISIC'nores aqucJ.1 Je1 com dC'zenas de milhares 

de novos habnames Recanto das Emas. Aeuas Claras. Riacho Fundo alem de 

wn sem-numero de ln\ asoes e condomlntos n:!:-ulares ou não mas que abnçam 
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peno de um milhão de braslletros CUJOS problemas e conflnos desa~ 

mvana\cl.o•eme no Judtctano que 1em a grave e mtranslenvel mcwnbenct3 de 
outorgar-lhes .a solução mstrumento que e de pactficaç.::&.J SOCial c esperanç:1 

derradeira dos m:mçados 

Sob o ~egund" enfoque. alterações leg::tslanvas prot Jl'\..:ias 

ocomdas. rele"' a destacar a edição da Let n' 9 099 de 1""5 que dtsctphnl •"5 
Jwzados Espec1::us Ct\ets c Cnmma~s. fruto .remoto do esfC~rço do C.:.legJo 

Pcnnanente de Prestdentes de TnbunaJs dr Jusnr;a do Bras.d. que- CC'mt• r.~do L' 

Orgarusmo Judrc1aJ no Pa1s. de ha murro se empenha em aproxunar a Jusnça du 

pow. proptCI3Ddll wnil pres1aç-Jo Junschcronal banna. mformaJ. desbW\)Cr:J[Jz.].:i.J. 

c. sobrerudo. raptda e elicaz 

Ha ono anos, a Consnru1ção Federal JB ordenou a cnaçac dc-s 

Jwzados Especaa1s com a competC:ncta para a coocthação. o julgamento e a 

execução de causas Cl\els de menor complextdade e mftações pena.J.s de menC'"" 

potenc1al ofensa\ o ordenando no seu arngo Q8. de fonna unperah\a. :1 L'ruão .1 

cnação de t;us Ju1zados no D•stnto Federal e nos Temtonos 

V1sa o Anteprojeto amplamar. de fonna legal e defirun\a no 

Dtsmro Federal os Ju1zados EspecaaJs. alem de alterar a 0rg31UZ3ção Judlc1ana 

com o ObJrU\O de demC'cranzar. amda nws. a Jus11ça aprounando-a do P'-..,\C' 

C'ORI U&n uunun" de despesas para o erano. JB combahOO e monbund..J na 

avahação dos orgãos go\-emamenra•s Nlo se •gnora o momento ~.nu-:o por ~ue 

passa a Nação em tàce da e!teassez de recursoj. financeU"os Toda\13 na0 St' 

pode c"locar a~ ques1oes do acesso do ctdaclao a Jusuça sob essa onc:.a. O 

Estado nio poJe negar ao C1dadio o atendunenro nummo mchspensa\C 3 lhe 

assegurar o exerciCIO de s.eus dU"eltos O mcremenro populacton:ll. :1 ctescente 

comple'l.uiade das relações soc1315 e o anseio fundamental do exercJCIO d.1 

ctdadama 1mpõem wna prestação JUOsdiCJOnal tecn•cameme dt" ele\ad.a 

quahdade bem ass1m prema e celere resposta as necess1dades do po\O 

O Poder JudiCJ:tnO trm s1do SISICJIJ31Jcameme cnucado peJa 

morosidade e mefic•encJ3 murlas \ezes de fl.'tnna lrTC'SIXtflsa\-el por quem J,.lC' lhe 

c.onhc:ce a fra~l e:.-m11ur.J. vurras ,ezes. e a.re mesmo, P')r ahas auronJ.:tJe~ J.J 

Repubhc.a. que, ..:a.mmlando a propna responsab1hdade no contexto d.1 \1d.! 

nac:10nal comodamente atnbuem 3 moros1dade da Justiça a sucwnbenc1a de s.u.a':l 

propostas e de seus den:res desc:umpndo). quando não des\1ados d.~ tonna 

ac1ntosa ~ prepott'r&lt' J'.ll'il .llcançar tesullados espunos e mconfe~sa\el~ 

T oda\1.1 .1 causa m31c.'l ~ d.c:tenmnante dessa moros~Ciade tão decantada rcs1de na 

extraordmana despt.:.pcrçao enne o redUZJdiSSimo nwnero de Ju1ze5 e a sempre 
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.. res.r:cme .:l\.alanch~o· \le ac,.t~~ mdzczaz!l ~ue tem o do:\-er ..;:!(' proces~ e aeczdzr. no 

mdechna\el o:moenrto do: ~ovmoor ns mto:resse! t:m c~rulzt.;o mzster mdzspcnsavel a 

paz ~·.,czal ~ J SC>brc\ncnczJ das. msmmcoc.~s 

c_'"-,m a prc~cn1e prcro:.t3 esta o Jullzczano local ::1 dlr m::11s um 

passl., n~,~ hmucc. do "liiC' lhe e .:lado fazer. p3r.l r c:-\ ener ,... quatlro arual e 

apatclh:n·s.e rat.:! '-' adeqt1adc.• e desezado cumpnmemc de suas tele""o"311nssunas 

funç ·,es pdoJ meno~ para al~zYJ.s J)roJxnnos. ano~ 

Preocupado como ta se regzsrrou c~Jm a escrsez de recursos 

finaucezrC'-. p(1r qu"" passa ,., Paz~. o AnteproJCIO lc:-m o cu1dado de muunuzar 

g-asws pr(1pondo a cnaçao de careos e encargos no esmto quantuah" o necessano 

a con~ecuçao dos oe;.eus obteli\OS -\ cnaçaCt de uma secunda \'31"3 da lnfãnc1a e 

da Ju"entude C"m Taguaunga não reclamara maJs ~ue a deszi,!Ilatão d• um 

ma~srrado e a Secretana ordmana de qualquer J LUZO Os sen1dores que 

3tUalmente se atham locah:z:ldos na espec1ahz.ac:b C''\IStente serão temaneJadoS 

por .lto mtemo d::~. Adnuntsttação para 3 \'ara no"a de acordo com as 

nece-.szdades dos ~en.1ços \ale dzzer so ha\·era em "erdade a descentrabzaçio 

da 1unsdzcão menonsta de modo e e'ltclustvamente J 1.1ctlnar o acesso aos seus 

sen1.;os das populaçoes mms carentes das Re~õe~ -\dmmtsttan\as nuus 

dasaantes Jt'\ersas \aras .;n::ldas pelas lets 8 18~ c: S ~07, atnda não tnstaladas 

por lalra de e::aoa.;v 1 ha dez .mos se mtenta concluzr ~, Anexo II do TJDF) e 

recur .. ns. human0s.: t "'ram C:"<tmtos para no hr~ar delas Jn')talarem·se os Ju1zados 

E.::.pe\ liltS !.,,-, lod'"~ h1ram '-'untas -l1 nü\ c, \.r:nas cm 1\"'dO ü D1stn1o Fr:"deral c 88 

I 'c, "'!:' ILIIIOUeDI:J c "LI~ I Juzzad!J$ E~pect:JIS pr311C3mCDIC SC 

mamcr.Jo ~oi"lm .JS mult::1s qu~o \lerem a 5-... , csllpul::adas. nJ ... , como pena. m:J.S como 

LOIIdlo,..Ji"' para a ~uspen~:l\J d1.• prOCC'SSO ('lU na lr.ln53Ç30 penal \"ale dtzeT. 0 

.:rarz,, r1.1o .. era ... .,nl.:'rad~' d .. fonna O:.IL"mliC'::atz\.3 p:ua J. pl~na Implantação da 

mod 1lld.Jd .. • znnsdl .. ll"nal I ~'CIJ das -.c: hetenra c crnco1 \'aras .. nadas apenas 

(Q rJ~ lC'Ilf:l\CI r~pr._•<:l.:'nr:un l .. r~.·~('III"'O J:o 1.1 e"~rcnreos. ,Jo;:ssa..., tO ldc.zeno'\-el. 9 

cnnh 1 11 cnadas h)r:nn :\lmlas l) que Tl.:'dUZ ..:m uhzma ;mah~ p:ua i O ldezl o 

1 umcr,, d .. \ ln~ n ,.., ~.~~· \' \ntepr{\leto pro~· ~ ·, numero J.: Var•s no" as 

proro .r a .. nJü .:z~. .. .onzp mh ~ .. -.cquer !lc .Jpro"'zma do .un·•zr..ziiO do percenrual de 

JÇO\.· 1nnl.ld.1:. d::od~o• ..1 ~.Ju,.ao da atu::~l Or~amz.a.;ao Judzczana em todo o 

f>zstnh' l~o•Jr.:r::JI (IIII .. l •I ,j._ I !10~.J5°o COniOr.IC l.:\3ni301CIIIn eSI311~11CIJ realizado 

I tnCII pl.:'d!dl.• l'll.J 1 .. lll1o•ra,.J. • dJ CiC't.li."nte C''\pOSIÇ.JC" do. motl\o'IJ~ p.1SS.ll1do de 

p. -~..;: pr(\Ct'"""" n l'' UI !1.113 ~ .. , ... I r.m IOQiii .r~.umulo ccnamente 

(',J..,l.:'rhadT.:' 11•• ~. •. n"'~ml:" ....... rc.ICio.."' que por .und.a mcompletn Jcn.ou-se de 
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ccns1denu nCI aiudrdo le\antamenro \ ahdo r: re!tJ~trar !lu< llC'Iemunad.b \'aras 

expenmem:uam C'\.traordmano crescJmenro do "ohnne .J..- <nos com" " g - .a 

Vara C1,-el de Planaltma com 8:!00 ~;~ \'ara de Reg~srro:s. ?i...t'llcos e Prec:nonos. 

com 660•" Falênc1as e C oncordat.as com 3::!7• o. para :Jpen:L c:\:emphficar 

O aumento do nwnero de demano.:b :1umc:nta em rdênoca 

proporçéo o numero de recursos para o Tnbunal de Jusnç.1 Nem por rsso o 

Anlepro)eto propõe a amphação do numeto de D<semb:u:~odotes Ptopoe sun. a 

cnaçio de 111315 wn cargo de Assessor de Desembar~ad .. "r ele .. ando para dms 

Assessores. como no rrununo ha em todos os dem&l":. T nbwtms. da Uruâo A 

meduia proposla. rendo mms wna \'f:Z em \1Sra a escassez d~ recursos financeuos 

da Urui~J. não le\'OU em conta os sacnticJos dos mteg:rames Jo TnbunaL porque a 

amphaçio do Cole~do unphcana em despesas aun Gabmere a1 se mclumdo um 

assessor. alem dos servuiores OUIJ'OS md1spensa"e1.s espaço tisiCO e 

equipamentos O AnteproJetO se contenta com a cnaçao de apenas ma~s um 

cargo de Assessor de Desembargadc-r de mSI),!I"nficante reperrus~o nas 

c:ombahdas Jinanças do Esrado 

A cnaçao de cargos de medlCO embora c:m numero expressn.-o. 

1omou-s~ uu~\1tavel O Poder JudicianL' unha as soas. penc1as reahz:1das por 

Mccbcos da Fundação Hospitalar e do Insuruto de Medt..:ma Legal Desde I Q94 

as duas msuru•çõcs vem alepndo total nnpossJbJhdaJe d.: nos prestar ser."IÇOS.. 

dado que o redUZJdo quadro de medicas de cada uma 1a nem e suficiente para a 

con5ec:uçio rlc S\135 ambutçoes Como e ~rrande' (• numero de penc1as em 

processos JUd1c:1a1s.. e s.em elas o curso regular de mun..1s demandas ticara 

obstac:uhzado outra solução nao se apresenta !:loCnao .a con11da n" proJelo com a 

cnação dos car~s u ~ue pemunra a Orgamzaçao J Lld!C'Iana rcahZ3r aquele 

trabalho 1ecnu:o 

De mats a mats sempn:: com .s.quei:J. preocupaçao de adequar a 

orpruz.aç;io JUdic13.na as reabdades n0\35 dó 5oeu tempo csUJbelece o 

Anrepro1cr.., que a rmplanraç.:io das 00\"35 \'aras se dJ.ra de fQnna gradual não 

mms que 3 b:!lse de l 3 por ano 1 an 93) o Que n:lo rc:prc::scmara çasco e"C.pcess.tvo 

e nnec:hato que a pnmeua \1Sta possa tmpressh:m.:u a. quem dcsa\'lsada e 

apressadamem.e ~e dercnha apenas a \o"Cf os numeros. sem Se:" debruçar na analise 

das causas. que os detemunaram c do esforço e cnarn rd.:~de desenl-'t'JI,,dos para o 

baratea.J.nen1v de s.ua m:sc:havelnnplememaçao 

O espaço lisiCo md1spensa" c..l c , ,, J Jailame para .:1 msralaç:âo 

das no\3s \aras e dos sCf\lÇO:,. ... n.ados ou .1mphadC"~ p1.,r I!!U31 n3o representara 

onus. para a llmao O an llCi das. d1s~•çoc~ ::c:ra1s. c transnon3s do 
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AnteproJelo d1sPile que a taxa Judtclana cnada p~1o m :o do D~reto--le1 nc-

115. d.: .:!5-01~7 desanu-se-a a constrUÇão dos. prta.."'t:':. dos Foruns da Jusnça 

do D1'Smto Federal e do'S Temtonc"S. e 3 modem1za~ao l.l~ seu~~) ser'l:1ços-

Por fim c ~eprOJetO \.153 a adapt.u - que a .1tual C'rgaruzação 

JUc:bc•ana Ja d1spõe. aos pontos bas1cos da propo$T.J r'llell'\ando tao s.C'mente 

s1sremauzar o ~euo e lhe dar coerenc1::1 

Certo da presteza com que \'vssa E..:celi-ncla sempre rem 

dJ.stlngwdo o Poder JudJctiUJO, reno\"O meus protestos .:ie esnma e ..:-ons1deração 

i\ 
I \ 

' 

CONSTITUIÇÃO DA REPCBLIC A FEDERATIVA 
DO BRASIL 

----0.-Sk.i-~ 
TITtLO IV '- A 

-----:0~.-:Ü~R-C-~-,~.~Z.~ç~~~O~D~OS--P~O--D-ERE __ S______ • 

Do PoDER lt'DICIARIO 

SEc:.ro I 

- -·-·- -·----------------------------· ------·- -
Arr. 93. Ler complemenlal'. de rmc:Jali\'11 do Supremo Tnbunal l'ederal. dr~ 
"' sobre o Esra11110 ela Mapsuanua. obsetvados os stglllnteS pnncrpiOS 
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XI - nos tnbW13lS cum numero supenor a ·.-:.it:: e cmco JUig.:Idores 

poaer.::a ser constuwaa orgão especta.! .:cm o nunur: .:: onze e o ma.\Jmo C;;: 
nnte e cmco membros para o e'erc~.::.o d::J.s ambu..".:;:s .l.J.."TUmsuau .. 3S e JU· 
nsdJcaona1s da competencta do trmun.l.l pleno 

A.n.. 94. Um qumto dcs lugares dos Tnbuna1s Re-;:.or3!s Federa1s dcs tnbu· 
IWS dos .Esrados e do D1stnto Federal e Temtonos sera composto do: mem
bros do Mlmsténo Pubhco com mats de de-l anos de c::meua e de ac:h ogados 
de notono saber jundlco e de reput.:lç:io 1hbadJ .:orn r:1.1.1s de dez anos de 
efeU\a aU\1dade profissional mdJcadcs em hstJ S~'\"'!"...: J oelcs orgãos de re
presentaç;lo das respecu' as cl.::asses 

Paragra_to u uco RecebiCias as mdic::tçoes o rr:banal formara hsta tn
phce env1anda·a ao Poder E~uU\O. que. nos' m~e :..JS s.1bsequen~es esco
lhera una de seus Integrantes para nomeaç5.o 

-\.n. 96. Comjlete-pfi\au,amente 

( - aos tnbun::us ~ · ./ 
aJ eleger seus orgaos dJrCU\ os e elaborar seus rc;;1memos ~.:om 

obscn'ãm:L3 das normas de processo e das gamnuas processuaJs das panes 
d!.spondo sobre: a 'ompetênc\3 e o funcl.On..:J.memo dos r:specu' os org5.os Juno;
dlCJOnais e admnusUDU\ os 

b) orgamzar suas secretana.s e sen1ços atL"Ollolres e os dos Jwzos que 
lhes forem vutculados. \elando pelo excrcJClD d:l au,"Idade corre1C1Cnal res
pcctl\"8. 

cJ prO\ er na form3 pre" 1sta nes1:1 Consurut~:ic os c'3J'gos de JUIZ de 
.::ur~ua da respecU\3 junsdlção. 

1) ~ropor a cnação de novas \ar3Sjudlcaanas. 
eJ pi'D\-er por concurso publaco de pi'D\as. ou de pro• as e utulos. obede

Cido o disposto no an 169. paragrafo uruco os cilrg:os necessanos il adnums
IIllção da JUSUça. e•celo os de canfi:mça assam defirudos em lea. 

j) conceder lacença fenas e ouuos afaslament~s a seus membros e oos 
JWZCS e semdores que lhes forem amedlalamenae \1nculados 

11- ao Supremo Tnbunal Federal. aos Tnlnm:us Supenores e aos Tn
bllli31S de Jusuça propor ao Puder LegiSlOU\ o respecu' o. obscn·ado o dasposao 
no an 169 

aJ a alter:ação do numero de membros dos uabunaas anfenores. 
b) a cnação e a exui!Ção de c::ugas e a fucaçao de vencuneiUOs de seus 

membros. dos JWZA:S anciUSI\"e dos tnbllll3ls anfenores. Olldc holl\-ei" dos ser· 
vaças au.'<!llares e os dos JWZ.OS que lhes forem VInculados. 

c) a cnação ou e'<llnç:lo dos tnbunaas anfenores. 
di a alu:ração da orgaruZ3ç:io e da da\1são JUdtcaanas. 
III - aos TnbunaiS de Jusuça Jul,;ar os JWZCS esaaduaas e do OISUito 

Federal e Temtonos. bem como os membros do Mlnasaeno Publico nos cn
mcs comuns e de responsaballdade. ressalvada a competêncL3 da Jusuc;:~ El.ator:al 
An. 'J7. Somente pelo \'Oio da maaona.absoluta de seus membros ou dos mem
bros do respecll\"11 orglo espectai poderão os tnbUII3ls declarar a tnconsutuca· 
oDaladade de lea ou ato nqnnau' o do poder publico 
A". 98. A Unaão. no OIStntO Federal e nos Temton<» e os Esaados cnorão 

I - jwz.ados espec:aaas. provtdos por JW7CS togados ou togados e leagos. 
competentes p:ara a concaha~o. o Julgamento e a e•ecuç~o de c::tusas C I\ eas de 
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menor compleulade e mfJaçl!es perws do: menor pelei1Cia1 ofensn o. medJalne 
os pnx:aiiiiiCDIDS oral e sumaru•mo. pernuwiDs. nas iupoleses pte\UUIS emleL 
a IJ3JWIÇ4o e o JU)pmeniD da RCIIDOS por mnnas de J111Z"5 do: pnmeuo pau: 

II - JUSllça de paz. ~U~W~Crada. camJIOSUI de Cldadlos elcnos pelo voto 
dueto. wu\-crsal e scc:reto. com mandaiD de quauo anos e competõiiCia para. 
na forma da lct. celebrar CIISIDiaiOS. \'C!Úic&r, de oflClO ou cm face de tmpug
aaçlo apl""l'ada o piOCZI80 de habthi8Çio c exen:er atnbwç6es COIICIIwb
nas, sem caratcr .JIIIl'ldlamlal, além de ouuas pm"ISiaS aa l~gJSiaç&~ 
a••-•••••••-••••••••••••••••---------·--·-•-••••--•••-•••••-•••-••• 

Tht.lLo VIU <TI-l'!" "· DA 0RDI!M Socw. ,l 
-- ----· .... -------· ---------------------------------------------------- -. -·· 

CAP!nJLOW 

DA F Al\.m..IA, DA CRIA>o<;A. oo ADot.Esc:ENTo E oo IDoso 

Art. l%6. A fatmha. base da socll:dade. tem espectai ~ do Estado 

§ 1° O casamento e Cl\'11 e grawna a celebraç;lo 

§ 2° 0 casameDID telt~ 10111 deito CML DOS WZII05 da 101 
§ 3° Para efato da plllleÇdo do Estado. é m:oallmda a wu4o esta\'01 

cnue o homem e a mulher como enudade familiar. devendo a let filctbw sua 
COII\'On4D 0111 c:asameDIO 

§ 4° Enlellde-se. wnbem. como enlldade famthar a comwudade for· 
lllllda por qualqur dos pa15 e seus cfcsc:eAdcnlcs 

§ S" Os dJmiOS O cle\'Oft:S Rfen:ntes ii SOCiedade COOJUglll s;lo ....erc:tdoS 
tgualmentc pelo homem a pela mulbu 

§ 6° O casamento aVLI pode ser dissolVIdo pelo d.tvon:~o. apos pte\'la 
separnçilo JUihaal por mais de um ano nos casos Ol<PteS!OS em let. ou compra· 
• ada scparaç:lo de fato por nws de doiS anos 

§ 7" Fundado aos pniiCiplOS da d.tgrudade da pessoa humana e da pa· 
lemldade RSpoiiSII\'01. o plancjamemo flllmliar é hvn: deCJs;lo do casal. com· 
pellndo ao Estado proptdar recursos educaciOIWS e CIOIIllficos pam o "-''aCC· 
ao desse d.tretto. vedada qualquer forma coen:mva por pane de tostttwç6es 
oficws ou pnvadas 

§ 8° O Estado asseguzara a IISSIStêaaa a fiumha na pessoa de cada um 
dos que a 1nlqr.t111. cnlllldo memmsmcs p:ua COibir a YJolenCI.a no âmblra de 
suas telaç6es --- ... ---.---------------------.-------------------------.. ---.----.---------. . 
---- --. -----·. ----------------------------------------------------.-------.- .. 

LEI N" 8.185, DE 14 DE MAIO DE 1991 

DJ.-. sobre • orpmz.-~ JUdu:.n• 
do Dl.s&n&o F.aer.J e das Tl'rn&anos 

Jl!NHO 1'1'18 
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LEI N~ 8.407, DE 10 DE JANEIRO DE 1992 

Altera a Le1 n~ 8.185rll de 14 de ma1o de 
1991. que dispde sobre a Orgamzação Judi
ciária do Distrito Federal e dos Terrnor1os. 
e cria a Auditoria .Vlilitar do DistritO 
Federal. ----·-----------------------------------------------... --

-----------------------------------------------·---- .......... ------

LEI N• 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995 

Duptk sohn os Jurwdos EspnraiS Cn.-eoJS t! Cnmznars ,. dtJ ourras 
fJ'Ol'ld~IICIQS 

O Prr:ildenlr: d.1 Repúbl1ua 
Faço saber que o Con~resso Nac.1on.:.l decrel~ e eu nru:1ono , 

se!umte Le1 

CAPJn.TWI 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

An.J•. Os JuiZo"ldos EspeciaiS CíveiS e Cnm1n:us or!aos d1 Jusuç.."'' 
Ordtnan1 serno cnados pela Un1áo no D.stnto Fed.:ral r nos. Temtonos. 
r: pelos Estados pa.ra. concahação prOCCJISO JUig.amento e execuc,.'\o nas 
cam.u de sua. competi:ncaa 

An. 2•. O processo onentar-se-a pelos cntenos d1 orahd:t.de !IIIU· 
phcJdade mformahdade econonua processual e celend.1de t:omc...1ndo 
sempre que possrvel a concaha!Ção ou a 1rans:.ç.1o 

CAPJn:wn 
DOS JUJZADOS ESPECIAIS CÍ\'EIS 

SEÇÃO/ 
DA COMPETÊNCIA 

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

DECRETO-LEI N9 115 - DE :!5 DE 

JANEIRO DE 1967 

Apro~:a o Regzmento de Custas ãa 
Judiça do Dzstrrto Fecl.eral e dá ou
tras providéncras. 

---------------------------------------------

CAPi'rtn.O Vl: 

Dzsposições Gerazs e Transítõrtaa 

Art. 20. Fica cnada a taxa jud1-
CiárJa na base de ~% (doiS por cen
to! sõbre o valor da causa, ,destina
da a contribUir para a construção do 
PalacJo da Justiça.\ 
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§ 1.0 ..) recolhimento da taxa a que 
se refere êste artigo devera ser 1CI· 
to. mensalmente, ao Tesoure- Nac10111a1. 
pelo func1onã.r1o encarregado da res
pectiva arrecadação, acompannado da 
devida prestação de contas, ao Cor
regedor da Justiça. 

§ 2.0 Do pagamento da taxa ju
diCiária destinada ao fim J;rev11to nes
te decreto-lei sera dado rec1bo a 
quem couber fazê-lo ou ao seu pro
curador, além da certidão de recebi
mento na própria pet1ção m1c1al. 

Art. 21. O presP.n te RegiJJien to e 
as tabelas anexas serão aplicados 
desde logo aos feitos jud1c1a1s em IUl
dll:nento, amda não sentenciados n:.~ 
1:u<tãnc1a mfenor como também às 
oMe.cuções de sent~nças em curso. 

Parágrafo un1co. As contas porven
tura pagas ou adiantadas até a en
trada em VJgor dêste Decreto-lei, em 
quBISquer feitos, a titulo de cus1as e 
emolumentos, seri.o computadas no 
cálculo fmto com a aplicação das ta
belas deste RegiDiento. 

Art. 22. Ficam os Sfrventuános res
ponsáveiS por cartónc J e offclos .JDri
gados a apresentarem ao Corregedor 
da Justiça estatlst!ca men.&a~ ar mo
VImento das escr1vamas e oflc!os, diS
criminando a natureza <:lo ll•:c:u•nentu. 
o seu valor e o montante das custas 
cobradas. 

Art. 23. Dentro do prazo de 5 
Ccmcol dias, contados d!l. publicação 
deste decreto-lei, os serventuãrtos e 
func1onã.r1os da Justiça af1sarA.o nos 
respectivos cartOnas. em lugar Vlsl
vel e franqueado ao pllbllco, as res
pectivas tabelas de custas e emolu
mentos. 

Art. 24. O presente decreto-lei en
t .. ará em v1gor na data de sua pu
blicação, ficando revogadas as dfsDOSI
'IIções em contráno. 

Brasília, 25 de janeiro de 1!:67; 146.• 
da Independência e 79.9 da Republica. 

H. CASTELLO BJwrco 
Carlos Medezros Sflua 

LEI COI\IPLEI\IENTAR NU 35, 
DE 14 DE MARÇO DE 1979 

/JUfJ'"- JUIJTI" d J , , Orgarm.a da AIDJISirtJIUI'tl NaC'1ontJI 

----------------------------------------------------------
rtruL0YIU 

DA JUmÇA DOS ESl'ADOS 

----------------------------------------------------------

CAPiroLOII 
DOSnDB~SDEJUsnÇA 

Arl. 10:!. 0~ lrJbUmJIS pri.:J m:11011.1 aJo.\ S.CUS mrmDros f'JCIJV05 por 
vOI.:Jç.::&o scc:r~L.l cleE-erao dcnue seus JUIZes maiS a.nLag.os. em numero c.or

respondcn1C: .h."' lt.los CólrJctS c.le \J.areçao us lllULucs Oesles. '-om ~ndado 
por :::: 1 ~o IS 1 a. nos proabada a reeleição Quem uvcr e,ercado aU3~~oauer car
gos dr Llarec;ao nor"' fquano1 aaos. ou &.> ..Je presnJente. não ligur.Jr:J. maas 
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entre 0\ cle~1VC1:!. ..~te que se e'S!-01ec.1 lllãOS. \Y.o nomes "13 orcem. \le J.D.LlÇUl· 
~otJe E obng:nvn..~ .1 a.ce1t.ac.:r..:> ..Jo C.Jr{!O s.tl'o'-' recusa m.3DJ.Jes~a .: o.~cen.:~. 
.JnU:s .J.:J. e1e1ça:o 

i'.Jr.:l):J':&Io unu.u O dbpO.slo nesle anll;_!ll na..> li.C 1.pUCOJ .10 JUil. L'llmo 
para comple1.3r pcnodo cJe mandõl.to LDlenor ::1. l (Um1 .:~.no 

·-----------------------------------------------
DECRETO-LEI '? 3.689. DE 3 DF OUTUBRO DE 1941 !*I 

O Pr:o.r.:leme 0:...1 j::t"['IUt"llo:-.: Jsanao j,;a .:urrDUIC30 que •hc .::onrerc o ilrl ISO J.1 
c..,n .. ruu .::..• J~dc: ::1: ec-umre L~1 

CODIGO DE PROCESSO PE'<AL 

LIVRO 1\" 

DA EXECt:ÇÃO 

-1 l..~l 11• '")10 ~r 11 QP J,.llftJ dr IP.J4 IIUIIllllll ii Lft tH ú«uctlo ~ mOIJI/ICIIIIliO /HI'f' 
JiiJ fiiJDOJo~MJ I'>JIIHitiJ nntr LIII'I'G /lo ~ Coil110 tU 1't'«cssl ~ 

TITULO lll 

DOS INCIDENTES DA E~ECUÇÃO 

CAPITULO I 

DA SL'SPENSÃO CONDICIONAL DA PENA 

An 696 O JU1Z podera suspender. por tani'Q nlo 1nfcnor a ~ (daq) nem supe-
rior a 6 Ue1s1 anos. a necução das penas de r«lwio c de dccmçio que nio fu:cdam 
a 2 ,doiSJ anos. ou. por tempo nio mfer1or a I (umJ nem supcnor a l UrhJ anos. a 
e:'ILCC:uc:io da ~)ena de pm.io s1mplcs. desde que o sentc:naado· 

" "'"'lO C'O'"' l'fti«IIO bl•f'YfllfiGdfl ,.,_ 0. 11• d 4/d. ft 14 til......, ft 1911 

I - nio haJa sofndo. no Pa1s ou no estranatJ:ro. condmaçlo 1nec:ornvel por OU· 
tro cnmc a pena prJuuva da liberdade, salvo o dasposEo no paragrafo un1co do an. 
46 do Codzao Penal, 

,. l1nn I '""m rtti«<ID rhrr""''""* Pftd L.r 11• 15 1/d tk U * 1'11110 ft 1171 
• lt.-tcrlnCI/111 .ZISQGI'III•a ar111fllll1 da Cdd•lt' ,...,_, Vide fUI ell I, 11• •o• ,.,.. Gn.lft lllfto 

""' Cdd•IG 

II - os antecedentes c a personabdadc do scntcnaado, os mcuvos c as arauut.ln
Cias do cnmc autonzem a presunção de Que não 1omar:i a debnqwr 

• \1'1de Drl d tiO l>«'mo-lft ,.• .J91 tU lJ lU IICIWIIIOI'O tH lfJI, U111W • ~ ft ..... 
MVIIG thJ ,.... "" miJift' ·~ lllllfJIII«WWIft. 

• Ir Ide.,, !• .1il Lft ,. I J]/ .1r ~~ tkllftrmOra dr /9JI mM • •lllatrH diJ ..,_,...,.,... 
... rrn C"rrflllft NJIIIrtl ii rt'GIIOifllll ~, 
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• \rMII_, '"11111Lit11°JJJfi..,O.Jrlrw"IVIIItHI96" ~~--•-rrl'll'lft_. 

-- ,. "'. 111111-
• O~ 11° I,. tlrlJ th 01111o.,. t1r IH: ,..,.,ltr •II&IIIIIPIIJicl C'OIM'II"'I_, tM ,_"" 

,.... • ar-.... ... "'_,,. .. ,--,.,.,,.. _,.,.,.~ 

Para,:rafo uarco PrOCISIIIdo o benefaaano por oulro cnme ou conuavmr;io c:on
srdcrar .e-a prorropdo o prazo da suspenYo da pena aLe o JUI1amcn1o dcfnunvo 

An 69"" O JUIZ ou U'lbunal, na dmslco qW" .apbcar pm.a pnvanu d.1 Jrtorrdade 
nio supcriOI' a 2 tcknll uos.. devera pronunau-se, moravadammre sobre a tuspensio 
cond&aonal, quer • conccdll quer a dencluc 

• 4Pfll0------ ,.,.~.~~ ... 6 ,,. , ,. • - tlr 1'177 
An 698 Canc:edlda aiiUSpensio, o JUU: apcof~e:ara as condições a que frca SUJC'I· 

to o condenado, pelo pruo IJIWliiD começando are a correr da audlinaa tm que K 
da coahcamcnro da lelllCIIça ao bmefiaano c lhe for cnrnsue dt'CUIIIelllo s.amalar 
ao dacrno no llrL 72A 

• 4,.,_ll'llllrr'ID..........,~U.""'''" *hllr-.ot*l'l.,... 

t z• As con~ seria .:iequadas ao deblo c a penonahdadc do c:onderw:lo 

• li"_..._.. ........ ,.,..,,.,,, •n~~r-•lf"" 

I :::• Poderio ser llllpctltU, alem das nraDCmdas no an 767, como normas de 
c:andu1a t' obnpç6es. as setWnta concbç6es 

I - lrequealar cuno de hablhraclo pror.suon.al ou de rnsnuçao cr.colar 

II - prcsw semços em favor da ~;omurudade €• 
JJI - 111CDder aos nac::~r~os de f..mlll, ti« '" 
I\ - I.Ubmeler•R a UalUIItfttO de dCJinlDJUcatio ~ • • 

• t ,1• - - ...,_..,.,. LI• or• o ~10. • H t111 _,. tlr 197• • •""' 

§ :!• O JUIZ podcr.t. raar a qualquer tempo de oratao ou a requeramcn1o do Ma· 
n~~olC'I'ao Pilbbc:o, outras COIICbçOes alem das espcc~facadas na H:ntença c das. refmdas 
no parqra1o anter'lot desde que u arcum.linaas o aconselhem 

•tJ•_ ................. ..,.,_ •• ,, .. ,..;u.,...,,.,74 
§ •• A fi'cehndo da cumpnmeato das tandaçocs devera ser I"C''Uilldl. nos Esc.· 

dos Tmnonos e Dllln10 ~ederal. por aormu supleuvas c atnbulda a 5Cf\'1ÇO IOCial 
pcn11enaano, paaonatO CDIIMiba de comurudadc ou cnudadcs samllarft. anspeaona· 
das pelo Cooselho Pcnnencdno, pcto M1ru11erao Pubbco ou ambos, dcwndo o JUIZ 
da nccucao na comarca nnmr, por ato. a falta das nonnas supleuvas 

§ ~· O benefiCII.no dnrera tom.parcccr peraochc:amen1c a mndadr in.c:ahzadOra 
para tomprovar a ottservlac:la das condacDcs a que esta SUJeito comunacando lambem, 
o1 sua OC'UNtio os salanDS ou provcn1os d~ qu~ viVe as economaas que con~e~uau 
realizar c u dafac:uklada maaenaas ou soaau que enfrenta 

• I s• ,_,.._....__.,.,.Lflll"fo~le..tlrHtllr-..tllr 191'" 

I 6• A enudade fiSC?lazadara devera comunacar amechatamenteo ao or•.lo de anspe 
cio. param fins lrt:au 1aru. no e '7)11, quatquer falo capaz ck atarmar a rnopçao 
do benefiCio, a proiTDI?Q'o do prazo ou e modafic:acio das cond11;6C's 

•16'"_,.._..........,,_,_ ••• .,,._.,Ht*-t*19P7 

§ .,. 5C' for orrmaaada ao benrficaano mudar-K" sera rena comunac::leõlo ao JUIZ e 
a cnndadc fiscalandona. dD kacal ela nova rn1dinc:aa aos. quaa~o devera iiDrcserllar·'K' 
amccbaaamaue 

Arl 699 No c:uo de tandaiKiiO pelo T11bunal do Ju11 a ~ous~~ensao o:ondaaonal 
da pena compeura ao seu praldemc 

Art 700 A suspcnsio nio compreende .1 multa 11:1> pmas ac:essonas os cfr~tm 
rJ.a .:ondenaç.t.o nem as c:uaas 

Art '701 O 1uaz.. ao tancedcr a suspensao fnaara lendo cm c:on1a as condatbclo 
«anom1cas. ou proiassaonaK do rcu o prazo pa1a o papamcnao ante-g:ral ou cm presta· 
.. oe~ a.u cusru ao processo e 1aaa pcnncnc:a:m.a 

"ri 702 Em cuo de co autoraa a ~uspconsio puaera M"r conccdulol 01 uns e n~.a 
d.:a ii ouuos. retllo 

"ri "''l O aua.r. aueo COnceder a ~ur.pconsao lera ao rf"u cm audiC'nc:aa a scntenca 
rcn'cC'Iav.a c o ao,cnara aas c:onscgucnca.n (Ir nova 1nfr.acao penal c .:a aransrres.U.o 
doi:~> oDriJa"oa UIJPD51iL!-

JUNHO 1998 
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.lrt.rr ~n.a •:OJ.JI'Ia" , ... , ..... ~J·J~ _ 
•J o: .::l:'r ~ .. - hc .:& ~''l.::lr,o r i' J.".J, 

... , ',,._ rl"'.n.::r "-'Y • JMJrJ r'" ' '"' .:: 

.Je'l .. .Jc rur:our.u "-'"' .lrr,u~ 

\r• -o, ~r r umJ.:lC" ""C'">.OJIM ·r~ ......... , ~r.hl~r .., .. ,.:~.-~· .J<: ~,.. "'" t"r .Jr.l' 
• ro:J n.:.o.. ._..,rnrJ C' r J J.L...:I•Ct".r.:: ~ .o..o: o: 'C'rr:•c ~ Jrr ""> 1 J ~u ... I"C'no,.:~o r c:.r.1 •e.., 

.. ,.,,.:- .. 'o:r.1 r,= .. ur.:aJ.l •mo...:lr.u.::..m._.,,'!' J ""'!"fl.l ).lU,, r-r o• .::a .. h ..... 10 rmrc •• hme-1'11.:- J 

c- 0:"7' olUo.. \CI.l r"),.lr.,.l.::IJ n ••a .:11.1..1r~ "1. J. 

Jr.ll "f)t. -\ ~U~['IC'fi\J,<J IJmt"C'M r •• H.l >C'm .. h.HL' ,C' r:m 

.ume.,r.l.1:1. J rcnJ de moo:~ .. • ....... : o:• • .. .1 _ ... •n:e ,_." JC' e .. ne·•·• 

fL' <'"'"ffJJ:;I} o .. ---~ .. -~ I '~·o ,,,. • r 

\r r ·o- -'t. ~u~roen~.:~. .. • \c-rJ rc••tl.JJ. c,;. tocnc•r• .::~·r 

I -o: cn.JC"\.1.:::1.:'1 p,;.r •rnu·OJ .. .l ,,•r.orrr•cr .J rcn.1 l"'"u:m 

-·-
'I - ru~r;:. cnt~con. .....-.r .. cmo: ;,. i=:Ot:Jmer o >J:l. nou r.:: """ nao o:: cru3 ~cnn-eu 

.-. ru•'Lir .. J.dC" l rr:~.lr:~,;::o .JCJ .J.rn.-. 

• ,- ,.p..r '" '""olr.u> ,rr • • ... 

P.ll:ll'r:Jro .. nrc.:- (' ro.u. t"o_•r:lr:or:: re,o.-.:Jr .r ,..,,.rrn~.r~' t '"" f'oe'nrllulrro .JC:":I .:=e 
, l.lmt~r r r quouaur:r .u~ otrrrj::J..:oc: ~ ~ln I .ln e~ 0:1. 'c:nrenc.l Je Ot'l\1!1"1. ar prorC"rcoe~ rnerc:n 
e' .l a."'l!"n:J. .:J.,"t'SS("II.:J ou e rrreconr,'!'ll"lC"IIC' cndc:n.:Jr:IL' .l t"C:n.l aue "l.lO 'era Pll\õlru:. 

da liberdade sr nao a revot:ar dr, era a.dvmrr o tteneficrarro ou ~bar as cond.l
çõn ou arnda prorrogar o pc:nodo da su~oren,i\o are o murmo se esse hmuc: n.t.o ror 
o rtaado 

• ,..,.prl/0 IIIPI'D CDM -11(- ,_,_,., lA! 11° 0 fiO tU Jf tlll- ft ~ 

An 708 ÜPirado o prazo dc: suspensio ou a prOITo,zaçaa SC'III q11c: tmba. ocom
do mouvo de revo1ac;Ao ,;r pena pn .. auva de liberdade sera declatada exunta 

Paragrafo unr.:o O JUIZ, quando 1ulpr necessano rt'Qursnan.. anta do Julpmen
ro no1ra folba de antrccdenu·s do bmefraano 

An 709 A condcnaçao lera rnscnta, .:om a nota de suspeaslo, an bYI'OI cspc
cuw do lnsururo de ldmnfiçad:o c Esr.annrca ou l'qtaMrc:io con1eaert:. averbando
se, mcd:ranreo r:amunrCilçio do JUIZ ou do !nbunal a rnopçia 4a !LUSpcns.ia ou a nua 
~ da pena. Em caso de l'eVOiaç;iO :~oera Cnta. 1 nCTbae4o ddinruva no I'Cpstro geral 

f I" Nm luprcs. onde nao houver huururo de ldenufic.aQo c EsUIUSuca. ou rc 
panrcicr conll=ncre, o rCIPilrO c a avcroa~ seno Ce.uo" cm bvro ptopno no JUUO ou 
no rnbunal 

t.:" O rcJISirD ser a seg-ero ur11ro para dc:rro de rnformaçacs rcqwsnadas por au· 
roncw:lc IUdrcra.rra no c:ao de noYO processo 

~ J" N.lo se aplicara l' drstaOuo no f ::!" Q.r.lndo hou~cr srdo rmposta ou resul1ar 
.:te: C'Ondenaç.ao pma açasona. c:on":~otenz.c cm rnrcg:lrca.o dr drrcnos 

C A.PIT'~'t..O li 

DO LI\RAMEfiiTO CONDICIONAL 

• \rd&' ""' IJI• I*',_ IA• rr•- :t(J tU IlM ralll_, tlw lN• 

LEI N° 8.069. DE IJ DE JULHO DE 1990 t*l 

DUJHH sobrr o E:lraluto da CTIQIICQ ~ do Adolt-Si'rll,. ~ dQ ou 
II'IU prriUQ~IIt'fQS 

LIVRO 11 
PARTE EsPt,.CIAL 
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TITI.lG .I 
D,>.S \'IEDID ... ~ DE. PROTEÇÃu 

DISPOSIÇOE:i VERAIS 

An 'iiB A anedad.ls dC' proaecao a cu.:mn e ao .ado escrnu: U.:'l at~a .. :'.JH'I~ emorr 
QUC' m .::lareuaos reconhec!do!- ncua LC'• forem l'11ca..:aao\ ou ~•olaGor. 

I - por ac.lo ou ornauaa da 50caedack ou "'" Estado 
11 - ror fala,a omassao ou abuso O~» toa•~ ou rntoons.ave\ 
JJI - em rado de suJI allldu1a 

TlruLO \'I 
DO ACESSO ... Jl'STJÇ ... 

C "'P'T~ ~C /1 

DA JLSTICA DA I"'FA'I..IA E D-\ IL \ E'nlJoE 

S~o/ 

Durei c~e uera • 

-'ri I·U 0~ Eocr1.aooc e O DISinlo fC'dC'Ill :"oc::ln3.L"" ' •:Ir \.Uõl\ e~pecaah.ta'las C' e' 
~oluSI'U da mfancaa e aa •uu:n1udc cabrnoa ao Poder Juda..:•ano er.l:t:tle'le.:-er sua coro 
Porcaonahdaac J.'O' no.~mero ,jc nabnante~ ao•a la~ de •nara e"ru1ura c d•~ooor , 0ore 0 
&rencbmenao an~olus"c cm PIARIOC~ 

S«oJU 11 

Do Ju1: 
Ar! 14tl .o\ auaondade a QUC' se rc•fere es1a L.e1 .. (' hu.:: da lnfancaa c da Ju~oentu 

de ou o huz que C''lerce ~:ua fun~;ao na fornu .::1:1. L· .::1'" Orunaz.a.:ao JudtC'Ianilo.::al 
.. '-od.-» ... ·••tt;.o.;:oSrJ 

"r' 14'7 -" com~trncna 'era determmada 
I - PC'io doma~l!o r:it'!o paas nu re\ponsa\ t-I 
11 - pelo luJar onde W" encontre a cnanu OLI .a.::.,e"emt- a ralta~ou re~ 

POh\a'~~C' 

~ I' """'"' .;a\O~ de ato tnfrac1onal uora :~m~1er e a aLI ondade d"' lur.ar da a..ao 
ou om1n.i" oDur,aa;u. as re(!ra' .:Jc- cone"aú conunc:T1.1a e ttre .. ençao 

~ :!' ~ eucutao das mer:tadas ooaera !.er dtiC:~::Idi J. au1oradade toml)r1.ente ela rt 
.,1Xn.::aa .:lo' pa1' ou rnponsa,el ou do 1o.::a1 on.:Jt \tdaar ~t' a C"nudade que abr1•ar a 
craanca ou õldoiCKftltt 

t 1o Em caso de mfra.;ao c:omemla ina'e\ .:Je 1ransmassao s1multanea de r1dao 
ou te"lr,n.ao que aunaa mais de uma .::omarca ~era c:omDe~ente oa,ra aohcatao da pe 
nahaa.:Je a autonaaae IUdiiCiana do loc:al Qa K"de C'~tadLJal lla em1ssora ou reGe 1enao 
a~oentenc:a eticaC"aa Dara toda a~~o nansml!lot.Dtib ou rerran,mlt.Sor.u ão res,xctno Esro1.:to 

An 148 A. Jusnca da lnfanc:aa e da Juvernude e 'omDCtenle para 
I - .::onheocer de reD'"CHntatoe!o promO\oldlUo pelo ~anasrer1o Pubh .. o par01 apur01 

çlo ae ato 1nfrac~on,at amb•ado a adolnctnre aphc:ando ;u. med1Cias c:abi,CI\ 
11 - mncedcr a rcmwio como iorma de !oUspcrl!loiio ou C'CIIn.;lio do moccsso 
l1l - c:onMecr ae pealliOS de adodo e W!U!Io antldmtes 
1\ - ,;:onhec:cr ae :ac:6as a'IIS fundada~ em 1ntem!!oC'!o andi\Kh.1a1S d1fuso., ou cote 

uvos ateiO!. 1 cnan~;a e ao aciO~nte ob ervado o dl!loposto no an m9 
\o - conneccr de ao;6c1 deconentes de 1ne,utandadn em C"ntldadeos J~ ate"n.:flmerl 

EO aplac:ando as med1dal. cab!.vews 
VI - aplicar penalidades admmtstranu.s na' caso~ .:Je lnnac:oe!l ,;:anua norma de 

prolda a c:nanc:a O'-! adotesc:en~n 

YIJ- conll«"''r de casm m.:amm}!.ad~ r:oeto Lonvlho Tu1C"Iar apllc:anclo as med1 
das cabavea~o 

• Vodl .S.••• IOIMI STJ 

Para1ralo UIUCO Quando ~ na1ar de .. n.JIK'& ou 2dolftct:n1e na htOO'Iesn da an 
98 e 1ambrm camDttcnle a Jusnc:a da lnf!ncaa e da Jut-enruM para o r1m ck 

JUNHO l'l98 
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"' connettr aco PC\11dos de- puard.a c- rurela 
to1 conhf'l:'cor de- a.::coe~ ae dC'~rtiiJt,.1o <J" r:~.-,._, r-..:o.:lrr :-er11.:1 ~~ .. "T'o,."\\II.~J. • .::- .:J IJ 

!C'I;a OIJ .. L..UQJ 

•• supur .:1 •aro:~.::u:1a.:lc ou o .. om.enumenr,.. p:ar3 .:- .a~amen~c-

.11 .. ont'lecer de ~~•dos b:l!oe.ldor. com l.l" .. or..t.:~n~l.l t".;lfC'I'13 01... -.1 C"rn.:. <"~"" •cor:;a .. .l.:> 
30 C'"I'IC'IC' O do;~ põUIIO !'Oder 

f'l .. on.:-eder :1. C'manctt'.l..,.:JI) no~ termo~ da le1 '1\11 .:.u:lnCI,) 1.11 arem C'~ Dl•~ 

/"1 dC'SIÇn:~.r ('Ur:u:aor eo.:oet"\31 ~,-a .. a~oo. de :~rore~enra.::.io de QUC'•~.l~Ju IC'":'IC'\~"'"'.:::zo 
ou de oucros proa:CI•mcntoo: tud11.1 • .u~ ou C'\ll.llll.dl.::l.llrt em QUC' nou.1rn1erenC'~ ae .n:m
~a ou .lCIOie!ocenu: 

gl .:onheo:o~r oU: ac~s ~ .1hmen•o" 
h! dere~m1n.1r o .::ancel:~menro .1 FC'IIIi.::a.:.i~J r o ~ucrtmenro do" retnlrO~ de rtaiKI 

mmr':l C' obno 

Arr I.SQ C.:.mpC'IC' .1 :mrortd:Jr:le !Udr.::r.ur:. .:lrs.:-rplrn.:ar .:arr.:aH•• .Je o,•rrJu.:a .)U .:n. 
u:tr~zar mear.:llnlr al•ara 

I - ..J ernrad:. e pc"rm:.nen.::r.:a de ~rr:mca ou ..J.:I.,Ie'!.ce-nre .:ro,:a .. omr".:anftJ.JO .:~~~\ 
r:m ou re-sponsa' ri em 

.:rr r=sr.:adro 1rna:~oro e .::;:rmpo desoo•rr'"' 
tu barles ou rrcomoc~s .:lan~.Jnrco~ 
•I bo.are ou congerere~ 
dJ .. .:~.~o.a aue e"'\plore o:ome-rcr:rlmenrco ,Jr\Cf"""' r=rerronr.::J. 
1"1 e~IUolrOio .. rnem.:n('lo:-r:rfr .. o' oc re-:z r.::o .:a.1ro .. ·~Ir' r~a.:t 

11 - o1 rarrrcrc-.l~.:a(l .:1e .r•.l"".:l, 1<:rolft .... c.,,~ r:n 

.1'1 ~~~·:rculos pl.lblr .. C'$ ~ 'eu' • ""a'n' 
0' ,CI1:J.n"or'!l .:0&' beltU 

§ 1• P.lra os frns Jo duposro "esre- .:arn~CI 

1a. dcnuc ourro' falares 
iill os pnncrpros desra ler 
l>J ~ Df'Cullarraaaes ro.::ar~o 

Cl a e-s.rstencr.:a de m~otalaCOe\ adeQua.las 
di O lrDO de frequcncra h•bnual ao local 
,., a ader.::~uacao do ambre-nte- a n-m1ua1 parncrroado ou rrC"aucncra de .::rr.anca' C' 

a..iolt:~;:csuc'l. 

fr 1 natureza llo e'fopetaculo 
1 ~· As mcdrdas ador.ad.as na conlormrd.a.:tc d.esrc arrr~tll ar,crao ser rund.amrnro~ 

d:u. caso .:a caso 'ed.a!las as dctcrmrn:sc;oes d~ c.:u.:arror i!er.al 

DECRETO-LEI N• I 002-- DE 21 DE ouTue•o cE 1069 

C&::"zgo dit Processo Penal ltfliltãr 

Os l\1'mrstros da l\.farmha de Gucrr.::l do Excrci[O c da Aero

nat..~rca M•lnar usando das atrJbuu;ões que lhes confere o art .3° do 

Ato l"1sUtuc1onal n° 16. de 1-i de outubro de 1969. c.omD1nado 

com o § 19 do art ~ do Ato Instuucronal n9 5 de 13 de de:embro 

de 1968. decreran1 

CóDIGO D.C. PROCESSO PENAL MILITAR 

UVRO I 
TITULO I 

CAPiTULO ll ... ICO 

DA LEI DE PROCESSO PENAL MILITAR E DA SUA APLICAÇ.\0 
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DECRETO-LEI "!• I 003- DE:: DE CUTUBRC> DE JCé~ 

L::r da Org:~nr.:acão lu~"lrc&.arra !'tfdrtar 

Os Mmsstros da Marinha de: Guerra do ExercitO e a.J Ae:ro
nautzca MJlatar usando da!i atnburcõe:s que: Jhes confere o art :! 
do Ato lnstatuc.sonal n • 16 de 14 ae: outubro de 1969 comb1naco 
com o § I • do art 2 ~ do Ato lnsmucaona1 ~ 5 de 1.3 de: de:em~ 
bro de 1968 d.c.,.tam 

TITULO I 

DA ORGANIZAÇAO E ADMI!\ISTRAÇAO DA 

JUSTIÇA MILITAR 

CAPITULO I 

DA DIVISAO JUDICIARIA 

PROJETO OE LEI OA CÂMARA N° 33, OE 1998 
(n° JJ0/95. na Casa de origem I 

JI.INHO 1998 

D1spoe sobre a requlameneaçào da Pro
f1ssao de Educação F1.s1ca e c::r1.a os 
respec~1.vos ~onselho Federa~ a Conse
lhos Req1.ona1.s de Educação F1s1.ca. 

O COtiGRESSO nACIONAL decretoa 

~t 1° O exercl.Cl.O jas ae1v1.dades da Educação 

F1.s1ca o:o a des1gnaçao de Frof.1.ss1onal de Educação F.is.J..c& e 

prerroqat1va dos prof1ss~ona1s requla:mente req1strados nos 

Conselhos Reg~ona1s de Educaçao F~s~ca 

Art 2° Apenas serão ~~scr~tos nos quadros doa 

Conselhos Req1ona1s de Educaçao F1s1ca os sequ1atas 

prof1SS1ona1s 
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X os possu1dores de d1.ploma oht1do ~ curso de 

Educação F1s1ca, of1c1almente autor1zada ou reconhecl.do; 

II: os possul.clo:es de diploma ea Educação Fisl.ca 

exped1do por 1nst1ta1ção da eDs1no super1or estranqe1ra, 

:evall.dado na forma da leql.slac;:ão em vl.qor: 

I:I:I - os que, até a data do l.DÍcl.o da v1gãnc1a dasta 

Le1, tenham. comprovadaaente exerc1do at1V1dades pror':'1as dos 

Prof1ss1onal.s de Eclucaç:ão Fis1ca, nos t•z=mos a ••~ 

estabelec1dos pelo Conselho Federal de Educação Fisl.C&a 

AZ't. 3° Campeta ao Prof1SS10D&l di- Educação Fisl.c& 

coordenar, planeJar, proqramar, superv1S1onar, ~naa1zar, 

d1r2.q1r, o:qan1zar, aval1ur e executar tJ:"abalhos, pzooqramas, 

planos e pro)etos , bem como p:estax sarv1.ç.os de aud;. tor:~.a, 

consultor1a e aasessor1a, real1.zar tra1.namentos 

especl.al1zados, part1c1par da equ1pes mu1t~d1sc1p1~na~es e 

1nterd1se1pl1na~es e e1aborar :a.~for.mes tácn1cos, c~entif1cos • 

pedaqoq~cos, todos nas a~eas de at1v1dades fís~cas e da 

desporto. 

Art. 4° F1cam c~1ados o Conse1ho Fedara1 e os 

Conselhos Req~ona1s de Educação Fis1ca. 

Art. 5° Os pr~e1ros membros efat1vos e sup1entes do 

Conselho 'Fecleral de Ed.ucaç:ão Fis1c:a serão ele1 tos para um 

mandato tampão 

repres•ntat.l.vas 

de do1 s anos , em reu.n1.ão 

de Prof:a.ss1ona~s da Educação 

das BSBOC1.&ÇÕ8S 

FiS1C&, CZ'~adaa 

nos cer.mos da Const:a.tu:a.ção Federal, com personal1dade JUri~ca 

prop.::a.a, e das l.nst1 tu.1çõea super1ores de ens1no de Educação 

F:a.s:a.ca, of1c:a.almente autor1zaclas ou reconhec1das, que sez-ão 

convocadas pe\a Federação Bras:a.le:a.ra das Assoc1.ações doa 

Profl.ss:a.ona1.s de Eclucação Fis:a..ca FBAPEF, no pzoazo ~ a 'tá 

noventa d1.as apos a promulgação desta La:a.. 

Art. 6° Esta Le:a. entra em v1qor na data d8 sua 

publ1cac;:ão. 

Jlll 
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Art 

D1spôr: 
Educação F1s1ca 
regiona1s 

ANAIS DO SENAilO FE:::D:..:E::RAL==-----

"" ~-:::::~==c:::l\r:.:=:="-=::!.:1 ~) -"-"'=-kS ' 

PROJETO 1!'/ICIAL 

sohn: a rcgulamemaçào 
r: ena seus respccu"os 

do profissional de 
conselho~ federal e 

O CONCiR[SSO NACIDIIM. deerec.a: 

O.vl.dall'oent:• 

ree•sC.rae•~ nc 0r9&o co-pec.en~• ao "'"'•~rio da fduca~~o. • 

regular .. nte 1n~rtc.o no ~onselho .. gional de Eaucaclo Fl•tc• da 

Ea~a~o Fl••c• nas Ar .. • ~ eaucaolo fi•tca. ••DDrtlva e 

gl•nica 

reeaucaçlo recre~lo • lazer; 

III 

dlrec&o. 

IV 

JUNHO 19'18 
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... 
r~~c•~•~ rs••~• •s segwantes atlva~aa•~· aesae que rel•cionaaas 

c~" ~~ ~·••~ a~ •au~•~lo fa•aca. csPOr&ava • ea•na~• 

11 

ar ro• ooutr'll!o 

111 asslsténcaa • •aucaç~o coroor•l • snalv.auo~ 

ou ccle11v1d•aes •• a~stltua~Oes puDlacas ou rrav•a••· 

Par~orafo ~nico: 6 oort .. cOrta a pert.ictDaC•o a. 

Prottssaonal da r•uca~o flsica .. eauaoes •ul&t~tsctolan8res. 

criadas par enttdaa.s publicas ou Drive .. • e desttnaaaa a 

e 

nhrets. 

ou eventos • Qualquer cUret.a ou 

lndlrata .. nt.e relacion.des c_. atiwtdades f!siea ... ~rtiva. e 

oientcas. ~ ca-o elaborar e revisar Jeglslaç•o e c6dtgos 

pr6prtoa ~ta ~rea. 

Art. •• 

ConselhOs Aegaon.is dos Proflsstonaas ae Educaç•o Flslca aotadOS 
de persona~t~ae Juridaca de dlreato privada. autona.aa 

aa.anaatrattva e tlnanceara. constltuanGo •• seu conJun&o uaa 

•uc•raua• a..ci~~• • orient•r. daSCIDlan.r • fiscali~ar o 

e .. r~1cio do Proftssi~l ~ fducaçAo Fisica • welar Dela fiel 

Observincaa dos seus DrlrtclDIOS •ct-cos. 

• JD a Cons.lfto Fe .. ral dos PrOfiSSIOnAIS de EducaçAo 

Flstca 6 o orgAo supre-o dos ConselhOs Regionais. coe jurlsdiçao 

.. todo terrlt6rao nacional. 
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...-ro• efetavos • 9 (nove) •~Dlen~••· brasalearos. frr•aGos pOr 

[eeola Suoeraor de E~ucaçAo ''•ica • Danca. elea,os DOr ••aoraa 

• SD Para consL~&uir o pri .. aro ConselhO Fa .. ral 

corwocara ...... " ... 
para ela .. r•• os ..-bra. eta&ivos • suolan&as ••• .. ConselhO. 

praao ••••.a a. 90 dias aDOa a ~llca~lo dast.a lei . 

.. tuuaas ~~elo seu raoa-nt.a in ... rno Que Gever6 ser Dro.ulgacla no 

oraao _..,.a de 120 Ccanto e vin&e) dtas aD6s a public .. lo ...... 

.. Ecluea9lo •J.si.ea cc.•&• ao. Co,..lttas r.a.ral • ..._ • .,..,. .... 

Profissionais .. EdYCACio rtalca. ras .. av ... • •• a&lvl-.... 

rel&Gt~• aa eftaano •egular. adat.rl&as A l .. Lsl..ao 

ectuc.c:lonal or6orla • 

..-atc .. lo. 
•rt.. 70 Revoea--.. •• cliseo.ivAes .. cont.r6rio. 

A&ra~s do presenta Proje&o .. Laa. ore&e~ criar o 

~lhO ra .. ral ao. Profissionais da Educao&o Flalca. ca- a 

ta~li .... •• a.ta~r a .acla~ • valoriaar o •••releio des& .. 

protia•:t.on&i• 

~ a&ual cDnjun&ura 6 ineo•vel o valor •• Educa~ 

'J•ica _.... o u&•ro --••rno at6 • &•rceJr• ,_.._ Seu ~lor e 

aua :l.•mor&lncaa &lo prON..-. • r~nclaclo• por or&&i~nM 

soao~ oa ..... n&os orofia•ionaas aue lt-.. ca- a .. r Muaano. 

JUNHO 1998 
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D al&o preço soçaal da •edacana cura~ava. o elevada 

oua&o .. lnap~idlo, fizeram governes-aespertar ~r· • atuaçlo 

prbfilA~ica ea ativiaaae ~1saca como tator de Dro•ccAo da ••úde. 
E• ~ socaeaade profunaa•ente voltada para os bens de consu.o, 

onae a ••canazaçAo. o desenvolvamento e outros avanços conduzir .. 

o ..... 0 

os 

o a~nto ao grau de consc&entazaçio da POPUlaçio sobre 

fatores oe rasco te• provocaao gradual •uaança no estilo de 

ftsieas. auer seja •• acade•aas. 

puDlicas. condOMinios e outros. 

serviços de aaUda 

.... 

do ~ estar doa indlviauos. O •••releio &Juoa. ta•be•. a reduzar 

a ansaedAae e o •stress • 

A deSpeato dessa valorizaçAo. a.... oroo.oaçAo aa 

i•PDrtlncaa das atividades f1•icas. perceae-as aue houve a 

preocupaçAo tao SOM8nte coa a or6tlca. deixandO u.. lacu~ na 

a~s&~o de ~q~·. qu.l Drofiasional. deve aana••~•r. oraen&•r. 

•- que ••dadA., fow.••• ta..GA" ~N~ra o corre ~.a uso cros •••lltOS. O 

devldos. •ua~s ve&"es por CAUSa cSa ClesDr•~ra do profsssional que 

conau, &Al prA&Ic•. o Que frequen&e .. n&e CAUSA a•nos anes~rados. 

'"Q.,.. •eUtar dO que o egresso de Escol•• de Educ•ç•o 

rssica e Danv• ••t• Qualif!cado e ca~ltaao ~r• aese•DBnhar 

•••• funçÃ~ "• ~•raaae deveria ••r u.a funçAo exclusava des&e 

proftssaonal. 

305 
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.. 
- .. rl.1"••· 1-tna• ou oo•fdere• au. -a.ao aenc10 at.endid• DOr 

profl.aaaonaia Mltt.Ut.a..... Mio atant.- oera o falo cM aue 

.,...aauer _.._ _... v-l.ir c.l91o • ..... ,,.. • concru.r::lr •-•• - poaeulr - preparo prevto. Pior. 

"raa.i-&ica..n&e. Hra ~-. por .- .-u6r:lo. ae Professor 

a. raucaç~o Fls:l.ca. •••~'• Dar n&o ~r '"-'r~n&o Jvrja:lco 

aue t•~ aualauer lei .. • •iftla&rar Quala..,.P tiDO ele e&:lv:lelaM 

f1s:l.ca - flualGuer iMt.lt.utç:lo (_..'la. c:l.-.. co..-.lnto. 

e&c ••• ) • ••&• s.U.CMOAa .._.. .w.eo ~H .. r .. aua..-. 

cont.ra'to 

••&• oue suD6e •~• a preeer~acia e a def••• aos :ln&erea .. s de 

uea col•&avloaoe, at.rav•• de ua -.cto de identidade en&re paras a 

do estabelacJ .. Rto •• ·~• • resDOn•abllJaaa.s, aai rasult.ando 

faz urQen&e e ne~••••r1a. aenoo este aleato a~ena .. nte 

aa atencAo ao Congresso -.caonA1 

•••i•·· 

••receaor 

Acredat.a-o~ aue, craandD•ae o Con .. lhO Fea.ral e os 

conseauent•~ conselftas Reoao~a• Gas Protassaonaas Ge ldwca~Ao 

• 

JUNHO 199~ 
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Nesse sen~2ao. espera~~ contar can • colaboraçAo ~ c 

•DOlo de nassos 1lus~ras par•s. votando favorav•l•ente pela 

Sala das Sessões. em JS de abnl de 1995 

P$08 - RJ' 

d Comissão de Assumos Socw1s 1 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 34, DE 1998 

(n° 4.576/98, na Casa de origem) 

D1spõe sobre a cr1ação de hamepage na 
Internec, pelo Tr1bunal de Contas da 
Un1ão. para d1vulqação dos dados e 
1nformações que espec1:1ca, e da ou
tras prov.1.dênc1as 

O CONGRESSO NACIONAL decreea. 

Art. 1" O Tr.1.buna~ de Contas da Un~ão cr1ara 

homepage na rede de computadores Internet, com o t1tulo 
11 COntas publJ.cas 11

, para d1vulqação dos sequl.ntes dados e 

1.nfonuaç:óes: 

I - os montanees de cada um dos tr1butos arrecadados 

pe~a Un1à0, Estados, D1str1to Federal e Mun1cip1os, os 

recursos por eles receb1dos , os valores de or1.gem tr:Lbutar1.a 

entregues e a entreqar e a expressão numer1ca dos cr1tár1os de 

rate1o (Const1tu1ção Federal, art. 162, capue), 

:n os rel.atar1.os resum.:uio s da execução 

orçamentar1a da On1ão, Estados, D1s~r1to Federa~ e MUn~cip~QS 

(Const~tu~ção Federa~. art. 165, 5 3"), 

307 
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III o balanço consolJ.dado das contas da Un1ào, 

Estados ~1s~r1to Federal e Munl.cl.pl.os. suas autarqu1as e 

outras ent~daaes bem como um quadro estrutura~ente ~dêr.~~~c, 

baseado em aados orc;amentar1oS (Le1 n- 4 320, de 17 de março 

de 1964. art 111) 

IV - os orçamemtos, do exerCl.Cl.O. da Un1ão, Estrdos. 

D1str1to Fedaral e Hunl.c1p1os e os respect1vqs ba~anyos do 

exercJ.cl.o anter1or <Le1 n~ 4 320 ~e :- de março ae 1964. art 

112) . 
'J - os resumos dos 1nst:~en'Cos de contra-r.o ou da 

seus ac:ll.t~vcs -e- as comun1cações =at.l.fJ.cadas pela aur.or1dade 

super1or ILe1 n- 9 666. cie 21 de JUnho de 1993. arts. 61, 

para9rafo ".lnl.co 

capu'C) 

62, 5 3°, 116, :17 119, 123, 124 e 26, 

VI - as relações mensa1s de todas as compras fe1tas 

pela Adml.nJ.stração d~reta ou J.nãJ.reca (Lel. n° 8.666, de 21 de 

Junho de 1993, art. 16). 

§ 1 o Os dados rafer1clos no 1nc2.so I deverão estar 

d2.spon1ve::a.s na homepage ate o ult.uno d2.a do sequndo mês 

subsequente ao da arrecadação. 

5 2~ Os relatbr~os menc1onados no 1nc1SO II deverão 

estar ~1spon1ve1s na hamepage ate sessenta ~as apos o 

encerramento da cada b~stre. 

§ 3° o bal.anço consol.uiado prev1sto no 1D.C1SO III 

davera estar d1spon1vel na h~age até o ult~o ~a do 

tarce1ro mãs do sequndo s.mestre do exerc1c10 ~ed1ato aquele 

a qae se refer1r, e o quadro baseado nos o:çamentos, até o 

ul.t1mc d2.a do pr1.me1ro üs do segundo s ... stre do propr1o 

exercl..Cl..O 

§ 4° Os orç--.ntos a qu.a s• raf'are o 1DC1SO IV 

deverão estar dl..sponl..VB18 na hc:aaepage ate 31 ~ ma10, e os 

balanços do exercl.c~o anter1or, ate 31 de JUlho de cada ano. 

§ 5., Os resUIIlOa de que trata o 1Dc.1so V c:Wiverão 

estar d1spon1ve1s r.a h~g• ate o qul.Dto d1a ut1l do sagundo 
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mês sequ1nte ao da ass1natura do contrato ou de seu ad1t1vo, e 

as comun1caçoes, a~e o tr1ges1mo d1a de sua ccorrenc~a 

5 6=- As :-elaçoes c.:..t:aaas r.o :.:-:.c1E:O ""I deverão es"Car 

d1spon1·~e1S na .homepage ace oJ ult1==.. d1a :!o segundo màs 

sequ1nte aquele a que se refer1rem 

Art 2° o Tr1.bunal de Contas ~a Un1ão f1scal1:ara o 

cumpr~ment:o do d1sposto no paragrafo un~co do art. 112 da Le1 

n° ~ 3:0 de 17 de março de 1964 

Art 3~ Para f1el e un1fo~e apl1cacão das presentes 

normas. :> Tr1bunal je Contas da Un1ào atendera a consultas, 

col1g1ra elementos, promovera o 1ntercambl..o de dados 

quando l..nfcrmat.l.vos e exped1ra recomendaçCes tecn1cas, 

solJ.cl.tadas 

Paraqrafo un1co Para os f1ns prev1stos neste 

a.rt1go, poderão ser promov1das, quando necessarl.o, 

conferenc1as e reun1ões tecn1cas com a part1c1pação de 

representantes das ent1dades abranq1das por estas normas ou de 

suas assoc1ac;:ões 

Art 4° Esta Le1 entra em v1qor cento e o1tenta d1as 

apos a data de sua publ1cação.-

Art 5° Pevogam-se as d1spos1c;:ões em contrar1o. 

PROJETO INICIAL. 

D1spõc sobre a cnaçào de homepage na Internet. pelo 
Tnbunal de Contas da Umào. para diVulgação dos dados e 
mfonnações que espec1fica. e da outras providências 

'()Q 
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ü CONGRESSO N-'"CIGNAL decreta 

Mrt 1c- O Tnbunallle Contas :::-3 '-.,a.: -.. ara nomeoagoe na rece de 

-:omputaaores. lnte~~~ com o tttuto contas put-t ca: :-au J•'Julgacao cos seg..:•ntes 

aados e rntonnaçoes 

r - os montantes de ~1da urn -=~s ti"''t~Ut'='S arrecaaados oela Unrão 

Estaaos Dtstnto F t?Oerar e Muntctptos os recursos cor etes recebtdos os >valores de 

onge-, tnbutana entregues e a entregar e a e ... ore-ssa: m.:mel'lca aos crnenos oe rateto 

•Constttutcãc Federa. an 16.2 c.aput) 

11 - os relatonos resLJmtdcs :~ e•ec~.::.a~ orçamentana da Untão 

E.staaos Dtstnto Feaerat e Mumctoaos tConstnutcão =-=aera• a-: 165 §3") 

111 - o balanco consottdaoo c::s ::n:.3! :a Unsão Estaaos !:••stnto 

i='ederat e Munaczruos suas a.JtarQutas e outras -:-;uaacrs :.em como uM auadro 

estruturalme-,re rdenti'=O oaseac:o ern rjados vrcame.,·~·~cs. 1 _-e• n" 4 ::.o ae ,- de marco 

ae 1964 an 1111 

1\1 - os orçanemos ao exercrc..o aa un~.ao Esraaos O.s1n1o 

federal e Muncrpros e os resoeC'Irvas Dalanços ao e,.,erc•CIO antenor 1 Let n• 4 320 de 1 7 

de março de 191:.4 an 1 1:"1 

v -os resumas aos r~suumen10s ae conwa10 ou de seus adrtrvos e 

as comunrc:açoes ralrfrcadas pela a.aoncaaoe supenor 1Le1 n'" a 666 de :!1 de JU"hO ae 

1993 arts 61 DaniQI'Cifo un100 6~ § 3• 116 1 17 119 1:!3 1~4 e~ caputl 

vr - as re1açoes mensars de IOdas as compras leriaS pela 

AGmrn1slnlção a·~ ou rnaueta I ler n" 8 666 de 21 de IUflha ae 1993 art 16) 

§ 1• Os. dados retenc:los no InCISO 1 deverao estar a.rsoonrvers na 

homeoage ale o ultimo d~& do segW1Cio mts suPseQuel"'e ao aa a~ 

§ ~ Os retetonos rnenaonados no rnaso 11 deveria esaar 

dasponrvers na rromepage até sessenla dras aDOs o enc:erramenr.o oa cada blmesn 

§ 3- O balanço c:onsolrdado prevrsta no rnc:.rso III devera esrar 

drsponrvel na homepage ate o ulamo d1a do tercelf'O mês do HQunao semestre ao 

exen:rao rmedrato aquele a que se refenr e o Quaaro baseado nas orçamentos ate o 

uthmo ara ao pr'1'Mt1ro mês ao segundo semestre ao prOono axerc~ao 

§ 4° Os orçamentos ;;. aue alude o rnaso IV deverao estar 

arspenrvers na nomepage ate 3 1 de maro e os balanços do "'cerc.rao anenor ale 31 Oe 

rulhO oe caaa ano 

§ SO Os resumos ae que ll"iila o rnasa V devarao estar drsponrve1s 

na nomepageo ate o aurn10 dl8 1.1111 do sevunao mes ~rnle ~ dE: assinatura ao connto 

ou ae seu adrl1vo e as comunrcaçóes ate o 1nges1rno ara ae sua ocorrenc:aa 

§ 6" As rel.-çoes ~as no 11101$0 VI deverao estar arsronrve1s na 

homepage ate o ulbmo dra ao segunao mes segurnte aauele a aue se relerwam 

~1'1 ::.- O Tnbunar de Conlas da Unrlo trscalrz.~ra o cumpnrnemo ao 

drSIX'SIO no paragrafo unrc:o do an 112 dllle1 n'" 4 320 de 17 de março de 1964 

Ar1 ~ Para hei e oortorme aplrcaç.io das presentes normas o 

Tnbunal de Contas da Unrao atenoera a consuttas eolrgrra elementos promovera o 
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•ntercamb1o lle Claaos mtormat•vos e e~~.ped•ra recomendaçoes tecmcas auando 

sor..:1raaas 

Paragrafo un•co Para l•r'lS prev•st.)s neste an•g"' DOCI~ra\l ser 

oromov•aas auanao necessal'lo conferenciaS o reuniÕes tecmcas com a part•c•PSção ae 

reore.sernantes aas ent•da:l~s abrang•.:sas PO' estas nonnas 0\.1\le suas asso-:•açoes 

Art 4" Esta le• entrara ern v•gor cento e o•tenta Cl•as aoos a data a"" 

sua ouDIIcaçâo 

Art 5" Revogarro se as d•sPOsn;ões em oontr.ano 

JUSTIFICACAO 

A otena ae tnfonnaçAo acess•vel conf1ave1 e a tempo e uma 

oreocupação muna ai lant('l no setor publico come. na •nn:o~at1va or•va..la Ass1rn e aue o 

Fun.:So t.llonet.af\0 lntll!'mac10ra1 -FMI ac.aoa ae- cOicear a d•SPO!.•ç/:IC oo munoo hl"'ance•ro 

a •nlra-estrUiura nec~ssar.a oara ~'~"~"'ntar LI'" •menso oanco etetron•-:o ao.:> aa.:J.:o:> com 

snlormaçoes sobre a ec:onorr11a dos pa•ses Que !e •nooroorarem ao serv .. ;o ll•SPOnrvel n.n 

Internet 

A li ansparencra aas :.:-mas DUblrcas em toaos os nrvers e 

obrrgaç.ao ae 1ur::amos lmprescrna.v.eoo mearanle o cumpr.merrto Pelo menoo;. a.'1 

dovu19açaa de dados e rntormaç.oes detennrnaaa pela Cons~oturçi'lo Federal e lers ae 
rnenc:-r hue•rarqu.a 

Como a rede mundral lntemer e o rne~o de comr • .nrcaçao aue rrrars 

cresce no rnuncla populanzando-se entre os usuanos comuns ae computadores 

rmagrnarrros aue ela c-oae ser efraeonre rnslrumei"'IO na antulgaçao de aadoo; 

QOVE'mamema1s 

O pro1e1o ae ler aue IO'ealrzamos detenn1na a r:naç.io de homepagp 

na lrllemet pelo Tntouna1 ae Contas aa Un1.X. orgilllo c:emral ae oonuole ewtemo para 

tomar acess1ve1 aos usuanos da rede os elernen!Os ttaSICOS aas oonras publrcas cu1a 

llrvulgação P obngatorra segundo os pr~riOS legars a segurr enumeraoos na mesma 

oraem em que séo cnaaos nos lf'lcrsos do art 1• 

I- al"' 16:.' caput da Gonshlu1ção Federar 

11- ;rrt 165 § 3° da Cons11tu1ção Federal 

111-an 111dale•n•.ti:J:O de17dernarçoac1%.4 

IV-art112dalern°.tl3..""0 Cle17demarçoae19641 

V-arts 61 paragrafo..,l"'rCO 62 §3° 116 11i 119 1:3 1:'4e:6 

caDUI aa Ler n• 8 666 Cle 21 de JUnho ae 1993 

VI- an 16 ela Le1 rt' 8 666 de 21 de 1unho de 1993 

t. ulllrzaçao aesse novo canal ae comunrca.;ão sera poaerosQ 

verculo de fi'JCSII:açao .:Qnlrole e acompannamenro dos atas a.a Admrnrslração Pubhca 

ao Pars par rsso q..,e conto aesde IO'Jo com o aparo ae tcoaos os ['3r'lamel"'tares teaera•$ 

para a aprovação do presenle prOJeiO de ler 

Sala das Sessões em 

Deputado Lu1z Carlos Hauly 
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LEGISL"-(AO 4: rfAD-\ 

CONSTITliiÇ..\0 
DA 

REPl1BLICA fEDERA TI\"-\ DO BRASIL 
1988 

TITULO \'I 
Da T r1butação e do Orçament\"1 

C .. PITULO I 
Do S1stema T r• butano 'a.:1onal 

SEÇ.:\0 \I 
Da Repan1çà•> das Recenas Tnbutarl3s 

An I 6~ - ~ Umão os Estados <• D1strno Federal e os 
Mumc1p1os dl\ulg.arào ate o ulumo d1a do mês subsequente ao 
da arrecadação os montames de cada um dos tributos 
an-ecadados. os recurs.os. recebtdos .. ..~:; valores de ongem 
tr1butana entregues e a entregar e a expressão numer1ca dos 
crttenos de rateio 

Paragrafo un1co Os dados divulgados pela Un1ão serão 
d1scr~mmados por Estado e por Mumc1p1o. os dos Estados. por 
Mumc1p1o 

SEÇÃO 11 
Dos Orçamentos 

An 165 - Le1s de m1c1all\ a do Poder Execuuvo 
estabelecerão 

I - o plano plur~anual. 
ll - as drretrrzes orçamen1ar1as 
III - os orçamen1os anua1s 

§ 3" - O Poder E~ecutl\o pubhcara. ate trmta d1as apos o 
encerramento de cada bimestre. relatono resum1do da execução 
orçamenzar1a 

JUNHO 1'198 
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LEI N" ~.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 

EST .>,. Tll '•OR.\1-\S GERAIS DE DIREITO 
Fl1'.-\ 'CE IRO PAR.-'. ELABORAÇÃO E 
CO' TROLE DOS ORÇi .. MENTOS E 
BAL-\'(05 0\ L't-.l:i..J DOS ESTADOS. 
DO~ \fl''ICIPI05o E DO DISTRITO 
FEDER -'.L 

TlTL LO :\1 
Da:s.r~"'"l\ .. _.e .. rmaa~ 

Art I I I - O Consl"ih"'"' T e~mc~.-. de Ec0nomaa e Fmanças do 
\llm,;:;tenCl da Fazenda al~m Jc- '-'Ulr.l::. apurações. para fins 
~stausucos d~ mteress.'" nJ~I~"nJ.I .-.rg...tmzara e publicara o balanço 
..:onsohdad\.""~ dJ. ...... .,ntas J.1 I m.1• · E:;ta..:lvs. ~tum..::1p10~ e D1strno 
r ederal. s.ua!:!o au:arqul3 .. t:" outra .. emadallt"S bem como um quadro 
estruturalmente IJ~n11co ba:!!>e.'ldl' c-m dad0~ ~,,r..;amentanos 

~ I' - üs uuadr~,.,, refr;;or~d·•:... ne::.tc _.:m1go terão a estrutura do 
-\ne,~,., numero I 

~ :!c- - O quadro baseado nos orçamentos ser.J. pubhcado ate o 
ulumo d1a do pnmearo semestre do propno e""erca..:h.l e o baseado nos 
balanço~ ate <' uh1mo d1a do segundo s~mestre do co'erc1CIO 1med1ato 
aquele a que s.e refenrem 

Art 11 ~ - Para cumpnmemo do d1sposto no an1go precedente. a 
Un1ào. os. [s.tad"s. os 1\.tumt.:lpiOS C' o D1c:trno Federal remeterão ao 
mencionado orgão ale 30 de :Wrtl. vs orçamentos J .. 'l e'erctch .. ,. e ate 
30 de JUnho os balanços do e\erc1.:1o antenor 

Paragrafo un.co O pagamento. pela L1n.ão. de aux1ho o>u 
contr1buação a Estados. i\1umctplos ou Dtstruo Federat ~UJa 
concessão não decorra de 1mperaU\'O constnuc1onal. dependera de 
prova do atendtmento ao que se determma neste an1g.o. 

LEI No 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 

REGuLAl\fEI'. TA O ART n. INCISO :\Xl. 
DA CONSTITLIIÇ :i..O FEDERAL. INSTITUI 
NORM.-\S PARA UCIT AÇÕES E 
CONTRA TOS DA ADMINISTRAÇÃO 
PUBLICA E DA ül•TR-\S PROVIDENCIAS 

CAPITULO I 
Das Disposições Gera1s 

313 
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SEÇ~O \ 
Das Compra• 

-\n. 16 Sera dada puohcodade. mensalmenle. em orgl.l de 
diwlgação oficoal ou em quadro de avoso. de amplo acesso publico, a 
relação de todas as compras feolaS pela -\dmoniOIT3~ão d1reta ou 
md1reta. de maneora a clarificar a 1dent1ficação do bem comprado. seu 
preço unnaroo. a quanudade adqumda. o nome do vendedor e"' >alor 
total da operação. podendo ser aglutonadas ror nens as compras fenas 
com d1spensa e mexigibihdade de hcitação 

• Arllgo ~"'!'"'' LVIII retim;ilu,J,.,J,J ~la 1...!1 numC'•f'l" NftJ ..,~ lflt fJfo J'J•J.I 

Paragrafo un1co O disposto neste amgo não se aphca aos casos 
de d1spcnsa de licitação prev1stos no 1nc1so IX do an 24 

• J1oJN'-N/'-' .-.~m rerJa.,.iia ,J,Jd,J ~lu /~1 I'IIIIIN!HJIJ "í.ltJ JL• ~ (J(i /YiJJ 

CAPITULO III 
Dos Contratos 

SEÇÃO 11 
Da Fonnahzação dos Contra!Os 

An. 6 I - Todo contraio deve menc.onar os nomes das panes e os 
de seus representantes. a finalidade, o ato que au1011zou a sua 
lavratura, o numero do processo da loc113Ção. da d1spensa ou da 
mexigibolidade. a SUJCIÇIAII dos contratantes 11 normas desla Le1 e as 
clausulas con&ratuaJs 

Paragrafo único -\ publicaçlo resumida do instrumento de 
contta!O ou de seus aditalllentos na Imprensa Ofic1al, que é condição 
indlspensivel para sua eficácia, se'* provodencíada pela 
Admlnistraçio ate o qumto dia útil do m6s sepínte ao de sua 
assinatura. para ocorrer no prazo de vinte d1as daquela d818, qualquer 
que seja o seu valor. a onda que sem õnus. ressalvado o dispo110 no an 
26desta Le1 

• Para,.I'IJjrJ Nlm rwiu.;oJu .luJo1 pelo~ Ler n11mcro 8 HNJ de Oll 06 109-1 

An. 62 • O instru11111110 de contraiO é obriprório nos caso de 
coneorri:nc1a e de toma4a de preços, bem eomo nas d1spensas e 
mexígibihdades CUJOS preços esteJam compreendidos nos hm11es 
destas duas modalidades de lícilaçlo. e fecultaliVO nos dema11 cm que 
a Admímstraçlo puder subsl1tu1-lo por outros mstrumcmos habeis, 
tais como carta-contrato. nota de empenho de despesa. autorização de 
compra ou ordem de execução de serviço 

§ I"- A mmuta do futuro contratO 1ntepara sempre o edital ou 810 
convocator1o da licllaÇilo 

§ ::!• • Em "cana coltU'IIO". "nota de empenho de despesa". 
"auronzação de compra". "ordem de I!J~Ccuçlo de serv~· ou OUirDS 
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mstrumentos habeas aphca·se n\l que couber. o dasposto no ART 5~ 
de<la Le1 

.. : .~ ,.,,.,,,,/,,~ l•oJoJ.J.Jr..:.,/,,llu"'··."" ""' J, ''" 11( /')J~ 

~ 3.:- .. Aplu:a-::.e o dasposl<' nos an1g\Js 55 e 58 a 61 desta Le1 e 
dcmaas nonnas g.eraa~ no que couber 

I - aos cornratos de seguro de finan.:1amento. de locaçàfl em que 
'·-"' Poder Púbhc" SeJa loc3tar1o e a .. ,s demaas CUJO conteud0 seja 
reg1do. predomonan1emen1e por nc.nna de doreno prl\'ado. 

11 - aos contratos em que a -\dmrmstração for parte como usuána 
de ser.. IÇO rub:ICI.., 

~ 4° - E d•spensavel o "termC'I de con•ratu" e facultada a 
substnu•ç.io pre\ as1.1 neste an1go. a cnter1o da Admml<itraçio e 
mdependentemenle dt seu 'aiCtr. nos caso de compra com entrega 
amed1ata e mlegrJI do(, raen:o adqumd0's dos aua1~ nàl" resultem 
obr1gaçõcs fu1ura-:.. mdu-:.1\e asslstenc1a 1ecnwca 

CAPITL'L(l \I 
DISfi\J~IÇões Fma1s w: Transnona.:;. 

An I 16 - 4-phcam-se as disposições desta Leo. no que couber. 
aos convênios. acordos. 3JUStes e outros mstrumentos congêneres 
celebrados por orgãos e entidades da Admm1strao;ão 

§ J•- a celebração de con•êmo. acordo ou aJUSie pelos orgãos ou 
entidades da Admimstração Publica depende de prev1a apro• ação de 
competente plano de 1rabalho proposto pela organo>.ação mteressada. o 
qual devera conter. no mm1mo JS seguintes mfom1a.;ões 

I- Identificação do objeto a ser e•ecutado: 
11 - metas a serem a1mg1das: 
III - etapas ou fases de execução. 
IV -plano de aphcação dos recursos financeorQs. 
V - cronograma de desembolso. 
VI - prev1são de inicio e fim da execução do objeto. bem ass1m da 

conclusão das etapas ou fa..:s programadas. 
VIl - se o aJuste compreender obra ou serv1ço de engenharia. 

comprovação de que os recursos próproos para complementar a 
execução do objeto estio devidamente assegurados. salvo se o custo 
10181 do empreendimento recaor sobre a enudade ou órgão 
de1centralizador, 

§ 2• - Assinado o convêmo. a entidade ou órgão repassador dará 
ciência do mesmo a -\ssembleia Leg1slauva ou a Câmara Municipal 
respectiVa. 

§ 3" - As parcelas do convên1o serilo liberadas em estrita 
confonmdade com o plano de aplicação aprovado. nceto nos casos a 
segu1r. em que as mesmas ficarão ret1das até o saneamento das 
Impropriedades OCOITeRtes 

I - quando não tiver hav1do comprovação da boa e regular 



ANAIS DO SENADO FEDERAL 

aplicação da parcela anter10nn"11te recebtda. na forma da legtslação 
aplicavel. mclusl\ e med1a11te procedimentos de fiscalização local. 
realizados per1od1camente pela enttdade ou orgão descentralizador 
dos recursos ou pelo orgão competente do SIStema de controle Interno 
da Admtn1straçâo Publica. 

11 - quando \'enficado desv1o de finalidade na aphcação dos 
recursos atrasos não JUStificados no cumprimento das etapas ou fases 
programadas. prancas atentatonas aos pnnc1p10s fundamentaiS de 
Admmtstração Publica nas contrataÇões e dema1s atos praticados na 
execução do convi-mo. ou o madimplemento do executor com relação 
a outras clausulas conven1ais bás1cas: 

III - quando o e><ecutor de1xar de adotar as med1das saneadoras 
apontadas pelo pan1c1pe repassador dos recursos ou por mtegrantes do 
respecttvo Sistema de controle interno. 

§ 4" - Os saldos de convento. enquanto não utilizados. serão 
obngator1amente aplicados em cadernetas de poupança de mstitutção 
financetra ofictal se a previsão de seu uso for tgual ou super1or a um 
mês. ou em fundo de aplicação financeira de cuno prazo ou operação 
de mercado abeno lastreada em tttulas da d1vtda publica. quando a 
uuhzaç\o dos mesmos verificar-se em prazos menores que um mês 

S s• · As recettas financeiras auferidas na forma do paragrafo 
antertor serão obru~atonamente computadas a cred1to do convêniO e 
aplicadas. exclustvamente. no objeto de sua finalidade. devendo 
constar de demonstratiVO espectfico que tntegrara as preSiaÇiies de 
contas do aJUSte 

§ 6" - Quando da coaclusão. denúncia. rescisão ou exttnção do 
convCrno. acoroo ou &JU&te, os saldos financeiros remanescentes. 
tnclustve os provementes das receitas obtidas das aplicações 
financeiras realizadas. seria devolvtdos à entidade ou órgio 
repassador dos recursos, no prazo 1mprorropvel de 30 (trinta) dias do 
evento, sob pena da tmedtata instauração de tomada de contas 
espectai do responsável, provtdenctada pela autondade competente do 
órgão ou entidade tiiUlar dos recursos. 

An. 117 - As obras, serviços. compras e alienações realizados 
pelas órgãos das Poderes Legtslativo e Judtciãno e do Tribullal de 
Cantas regem-se pelas normas desta Lei, no que couber, nas três 
esferas admintsttattvas 

An 119 - As sociedades de economta mista. empresas e 
fundações públicas e demats entidades controladas dtreta ou 
tndiretamente pela Untão e pelas enttdades referidas no artigo antenor 
ed1tarão regulamentos piÓpnos devidamente pubhcados. fJCIIJido 
sujeitas as dtspostções desta Let 

Parágrafo único. Os rell"lamentas a que se refere este anigo, no 
âmbito da AdmimsttaÇão Pública. após aprovados pela autoridade de 
nível supenor a que estiverem vinculados os respectivos ~. 
sociedades e entidades, deverão ser publicados na tmprensa ofteial. 

JUNHO 199~ 
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An I ~3 - Em suas hc1tações e conlratações administrativas. as 
repartições sed1adas no exter.or obse" arão as peculiaridades locais e 
os prmc1p1os bas1cos desta Le1. na forma de regulamentação 
espec1fica 

An. 1.:!4 - Apll-:am-se as hc-n3çôes e aos contratos para penn1ssào 
ou concessão de servaços pubhcos os d1.sposlti\OS desta Le1 que não 
confinem com a leg1slação espec1tica sobre o assunto 

• 4.1'11'1!" ".:o2f'~' .c.om re.Ju.;üo .:JaJiJ ,. •• ,~Ler IIII" • ... ~ s SSJ de.• ns 06 /994 

Paragrafo umco. -\s eKigêne~as contidas nos mc1sos U a IV do § 
..,, do art 7° serão d1spensadas nas lacnações para concessão de 
sen. 1ços com execução prevaa de obras em que não foram pre\'15105 
desembolso por pane da Admm1s<raçào Pubhca C<'ncedente. 

*l·~r..l$:"Ul•""mi\J&.~.,uoJJoJ.i.J,..I.. ''""'''' ~·J J. ()'lllf,J<J<J.J 

Art 1:!6 Re\ogam-se as Ca;pos1ções em contrano. 
especialmente os Decretos-lei::,. nu mel"\.'" ::: ~00 de .:! 1 de novembro de 
I '18b. :!.348. de ~4 de JUlho de 1'~87. ~ :;~o. de I b de setembro de 
!'187. a Le1 numero 8 :!:!0. de~ Je se1emow de I'NI. e o art 8J da 
Le1 numero 5 194. de ~4 de dezemoro de I Qbb 

r À C"omrssão de Educação ) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 35, DE 1998 
(n° 4.::!00/98. na Casa de origem) 

(De iniciativa do Tri5unal Superior do Trabalho) 

Cr1a Juntas de C:onc.l.l.l.ação e Julqa
mento na 2• Reg1ào da Justl.Ça do Tra
balho, def1ne :url.sd1çào e da outras 
prov1dEmc.l.as 

O CONGRESSO NACXONAL decreta 

Art. 1 o F1cam cr1adas na 2 • Raq1ão da Juat1ça do 

Trabalho, com sede na cl.dad.e de São Paulo, Estado de São 

Paulo, ddas Juntas de Conc1~1ação e Julgamento, nos sequ1ntes 

munl.c::1p1os: 

317 
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X - Cot~a (2"). e 

XX - Mog~ das Cruzes (2") 

Art 2° F1cam ass~ def1n1das as areas ~ JUr1s~ção 

das Juntas de Conc111ação e Julqamanto, 

c1dades aba1xo. pertencentas a 2• Reg1ão. 

loc•l1zadas nas 

I - São Pau1o. o respect1vo mun1c1p1o: 

II - Baruer1: o reapect1vo mun1c1p1o: 

IZI - Ca1e1ras: o reapact1vo mun1c1p1o: 

IV - CaJamar o reapect1vo mun1c1p1o: 

V - Carap1cu~a: o respect1vo mun1c1p1o; 

VI - cot1a: o respect1vo mun1c1p1o e os de Itapev1, 

Ib~una e Varqem Grande: 

VXI - Cubatão. o respect1vo mun1c1p10: 

VIII - D1adema. o respect1vo mua1c1p1o: 

IX - Embu: o respect1vo mun1c1p1o. 

X - Ferraz de Vasconcelos: c raspact1vo mun1cip1o: 

XI - Franco da Rocha: o respect1vo mun1cip1o a os da 

Fraac1sco MOrato e Ha1r1porà. 

xn GuaruJ• o respec~~vo mun1c1p10 a os d. 

Bar~1oqa e V1cente da Carva~ho. 

xxn Guaru~hos · o respec-c:.vo mun1c1p10 e os de 

AruJa e Santa Isabe~. 

xrv - Itap&C1r1ca da Serra. o respect1VO mun1C~p10 e 

os de Embu-Guaçu e Juqu1t~a. 

XV - Itaquaqueeetuba. o respect1vo mun1cip1o; 

XVI - Jand1ra: o raspect1vo mun1c1p1o; 

XVII - Maua: o r•spect1vo mun1c1p1o. 

~II - MOq1 das Cruzes: o respect1vo mun1c1p1o e oa 

d8 B~r1t1ba ~r~. Guar~ama e Salesopol1s; 

XIX - Osasco· o raspect1vo mun1c1p1o; 

XX - Poa: o resp•ct1vo mun1c1p1o: 

XXI - Pra1a G~anda: o respec-c1vo mun1c1p1o; 

XXII - R1be1rão P1rea: o raspact1vo mun1c1p1o a o da 

Rio Grande da Serra; 
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XXIII - Santana do Parna1.ba· o respectJ..VO m.unJ..cl.pl.o 

e o de P1rapora do Bam Jesus. 

XXIV - Santo Andre: o respect1.vo munl.Cl.pl.o; 

XXV - Santos. o respect1.vo mun1cip1o: 

XXVI São Bernardo do Campo· o raspectl.VO 

m.unl.cl.p.Lo : 

XXVII - São Caetano do S~l: o respect1vo munJ..cipl.o; 

XXVIII - São V1cente: o respect1vo mun1cip1o: 

XXYX - Suzano o respect1vo munic1p1o; 

XXX - Taboào da Serra. o respect1vo mun1c1p1o. 

Art. 3~ F1cam cr1ados, na Sequnda Req1ão da Just1ça 

do Trabalho. do1s cargos de Ju1:-?res1dente de Junta de 

Conc1l1açào e Julgamento, cargos de Ju1z c1ass1sta 

representante dos trabalhadores e dOl.S cargos da .J'Ul.Z. 

Class1sta representante dos empregadores. 

Paragrafo un1cc 

havera um suplente 

Para cada cargo de J'u1z Cl.ass1sta 

Art 4° As Juntas de Conc1l1açào e Julgamento 

cr1adas por esta Le1 serão 1nstaladas e os respect1vos carq~s 

prov1dos. gradat1vamente. med1da que ocorrer a 

d1spon1b1l1dade de recursos f1nance1ros 

Art. 5° A campetenc1a terr1tor1a. das Juntas da 

Conc1l1açào e Julgamento aeualmente ex1stentes somente sara 

al.terada na data de 1nstalação dos novos orgãos JUrl.s~cl.onal.s 

cr1ados por esta Le1. 

Art. 6° No caso de emanc1pação de ch.str1to, f1ca 

mant1da a JUr1.sd1çào da mesma Junta da Concl.l.l.ação e 

Julgamento sobre a area terr1tor1al do novo mun1c1p10. 

Art 7° F1cam cr1ados no Quadre da Pessoal da 

Secretar1a do Tr1bunal Req1onal do Trabalho da Segunda Req1ão 

os cargos de prov1mento efet1vo e as funções coml.sSl.onadas 

constantes dos Anexos z e XX desta Le1. 

§ 1° As funções Com1SS1onadas de qua trata esta La~ 

serão prov1.das exclus1vamente por sarv1dores do Quadro da 

)JQ 
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Pessoal da Srcretar1a do Tr1bunal -=eq1onal do Trabalho da 

Sagund.a Raq1ão. 

§ 2° O Tr1bumal Req1onal ~o Trabalho ~e Sequnda 

Req1ã.o espec1fi.cara as areas de at1v:..dade e/ou espec1al1dac:le 

dos ca~qos afet1vos cr1a4os 

Art 8° As despesas decor:-e:"'o:.es da execução desta 

Le1 correrão a conta de recursos ~:cpr1os, cons1qnados ao 

Tr1bunal Req1onal do Trabalho da Se~~:4 Peq1ão 

Ar't. 9° Esta Le1 entra e:!1 ··1qor na data de sua 

publ1cação 

Art. 10. Revoqam-se as d1sp~~1ções em contrar1o. 

Anexo I 

(Art. 7° da Le1 

Quadro de Pessoal da Secretar1a do Tr1bunal 

Req1onal do Trabalho da :• Req1ão 

Carqos de Prov~en't.o Efet1vo 

I CARREJ:RA/CARGO QUANTJ:DADE 

10 
14 
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Anexo II 

(Art 7° da :.e1 

Quadre de Pessoal da Secretar1a do Tr~bunal 

Req1onal do Trabalho da 2• Req1ào 

Funções Com1ss1onadas 

QUAl~TIDADEI NIVEL' DENOMINAÇAO 

2 !FC-091D1retor de Secretar1a da JCJ 

PROJETO INICIAL 

Cna Juntas de Conc1haçào e Julgamento na 2·' Reg1àu da 
.luc;uça do Trabalho. define .JUTISdlç.io c dá outrac; pro' 1dénc1as 

o P R E S I D E N T E D A R E P U B L I C A 

Faca saoer que o Congresso llac1onal_dec=e~a e eu ~anc.o~o a presente 

~e~: 

Art ~ 1 D. São C~l.adas r na :.a -=-eç .. ao .ja ..:ustl.Ça do 

Trabalho, com sede na c1dade de São Paulo, Sstaao je São Paulo, nove 

Juntas de Conc:.llação e Julgamento nos segu1ntes ~unl.cl.;::.l.os: Cotl.a 

I ~a. l, D1adema ( .3a), Guarulhos ( sa), Mo] 1 das Cru=es 12a) e São t'aulo 

(8.,~a84•l. 

Art. 2°. F1cam 3SS ... rr ute~- ,_aas a.:. .=::-eas 'J.~ ~urisdlcão 

3:!1 
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- :a-amar 

. ! COt.l:S. 

Ib.una e Var=e- G~an~e. 

- C1.aaema -:: !"es=e::.:..· .,:. -nu"1·c:.~ ... c. 

:::-bu: o respect.:.·: -,_r_c:.::.ol.C: 

~: ~~anca da Poc~~- ~esoec~:.c -u~:c:.~lo e os de 

Franc~sco r1or.:.t: ~ t1a._::- ... pora: 

"1! GuaruJa. :-eso'i!'-::: ... vo •:·s de 

Ber~:.oga e ,_ce~~e c~ :~r~alho; 

XI :i: G.Jaru.l!los c :~s?ec~:.~o m~~:.c1p1o e os de 

AruJa e Sant~ :saoel: 

<1\ ::.apec1r1.ca da Se::-a. •:. respec:.:.vo mun1.c1.pl.o e 

os de Embu-Guacu e J~=--~lba; 

XV - rtaquacuecett:.ba: ::o respec-::.•Jo n-.ur:. ... c!.plo; 

XVI: - Maua. o respect.1vo ~u~:.c.p1o: 

\Vtr: - t"'OJl das C'r.1:::es: 

de B.:.r::..t.lba ''1r1:n, Guara rema e SalesopollS. 

:esoec~-.o -unl.cl.plo e os 

XIX - Osasc~: o respect.-~o r.Jnlc!.plo; 

XX - Poa: o respect.lVO mun:.c:.?:.o; 
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XXI - Pra~a Grande: o respec~~vo m~n~cip~c~ 

XXI~ - R1be1rão P1res: o respect~~o mun1c1p~o e o de 

R1o Grande da Serra; 

XXII: - Santana do Farna1oa: c respec~~vo mun1cip~o e 

o ae ?!rapara do Bom Jesus; 

XXIV - Santo Andre: o respectlVO munlClplO; 

XXV - Santos: o respec~1vo munlClplo; 

XXVI - São Bernardo do Campo: o respectlVO mun1Cip10; 

XXV!! - São Cae~ano do Sul: o respec~Lvo nunLClplo; 

XXVIII - São VLcente: o respectJ.VO munl.clpLo; 

XXIX - Suzano: o respec~~vo rnun~clpLo; 

XXX - Taboào da Serra: o respectLvo munl.cl.pl.o. 

Art. 3°. F1.cam cr1ados, na Segunda Reg1ão da ~ustJ.Ça 

do Trabalho, nove carqos de JuJ.z-PresJ.aente de Junta de~ConcJ.llação e 

~~lqamento, nove cargos de Ju1= classl.sta representante dos 

~raoalhadores e ,ove c3~gos de Ju1= Clãsslst~ representante dos 

empregadores. 

Paragrafo Un.1co. Para C"ad.:1 c:ar&;~o de Jul.= Class1sta 

havera um suplen~e. 

Art. 4°. As Juntas de ConcllLação e Julgameneo 

cr1adas por esta Le1 serão Lnstaladas e os respectLvos carqos 

?rov~dos, gradat1vamente. 3 med~da em que ocorrer a dl.sponl.blll.dade de 

~ecursos fl.nünce~ros. 

Art. 5°. ~ cornpe~enc1a ~er~l~O~-al das Juntas de 

Conc1 :1.acão e Jul.::Jamer":.o J~ualrnen":.e eYl.st.en'tes soment.e- ser a alterada 
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i..e.l. 

mant~da. a -'!:'sma .Jur.-:.s ; ..... .::s.rnen:.o sobre 

Art. 1JU3.Crc ?esso.al da 

=e=tona!. :.o 

Anexos 1 e :: ::.es~-- _.:;. 

§ 1' 

=~ 3eSJ.lnaa 

e-=.pe::-:.:_:.;.:r.3 __ ·eas • .:.ac.e -=- :u t2'spe':'_..::._.:Iaae dos 

Art. s• -.::; ;o:::=: :e- :e.;; 

::-c-ns.:.qnaaos ao 

Art. 9° .... :for - 3. ..:ata ae sua 

pucltcacao. 

~e --o -' ' da 
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AUE:-:o I - ( Art. -:. a a L e~ . . • ' .• J 

Cargos de prov1me~to ere~-~o 

CARREIRA/CARGO QUANTIDADE 

ANAL:STA JUDIC:ARIO 56 

TEC!IICO JUDIClARIO 76 

A!lEY.O Il - C Art -,., da Le, . . • . . . I 

Quadro de Pessoal da Secreca~~a do 

Tr1bunal Req~onal do Trabalho aa :a Peq1ão 

Funções Comlssl.onaaas 

QUANTIDADE NIVEL DENOMINACAO 

9 FC-09 DJ.retor o:~ e Secrecar1a de JCJ 

i 
~ FC-08 DJ.retor je Servl.CO a e DlSt.[".!.bUJ.CãQ -

dos Fel t.os 

JUSTIFICATIVA 

O Tr1cunal Reg1onal do Traoalho da :a Reg1ão, sed1ado 

'":a c_d.ade de Sã.c Paulc, Es~ado de São Paulc, com JUrl.Sd.lcao sobre o 

Munlclpl.O, Granae São Paulo e Ba1xada Santl.St..;!., contJ.nua tendo o ma1or 

mo\."lment.o processual do Pa1s. Deve--.;e tal fato, entre tantos outros, à 

granae concen~~acao ae empresas em sua area de )Url.SdJ.cão. Com a 

abe:-oo;ura da econom1a e a transferénc1a de empresas para outros pólos 

de o:.esen\~o 1\ l:"ler.t:.o. ve:-:.! J.cou-se r;. fenõmeno crescente de desemprego na 

reg1ão e. conseauen~emen~e. a elevação do n~me:-o de ações a)u~zadas. 
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Err. aecorrencl.a .:lOS epl.SOdl.OS relatados, 

ccns~a~a-se ~a1o~ mo~os1daae na sa __ cac aas dem3~das ;::eranao na 

população tu~elada pe~a J~S~lça obrel=a. descredl~~ rs ~~s:~~u1cão. 

Apesa~ dos lnvestl.ment.as vJ.sando celerldade 

processual, como a 1nformat1:::ação, o quadro d(. ?esso3- encon't.ra-se 

estagnado e ~efl.cl.tar:c. ~efletl.nao ~uma produtlv~aade -~!~o aquem da 

>deal. 

Para ~m ccn~!nge~~e ~e F~ocessos, oe ~-~erc sucer1or 

a 249.000 (a~:en~os e quarenta e nove m1~1. receb1ao~ ~o ano de 1996, 

em pr1me1ra 1nstãnc~:. o quadro de ser~1dores e de :.848 1m1l, 

Ol.tocentos e quarenta e Olt.O). 

Est-~~s =eal1zaaos em 19~3 atestam que c numero 1deal 

para dar suporte as :~: tcento e tr1r.ta e Ol.t.O) Juntas ae Concll~ação 

e Julqamentc ser~a, ;:.e_a complexl.dade e quant.~dade de t:rocessos sob 

sua Jur~sd~cãc, de :.o~o (do~s ml.l e seten~aJ servl.cores, mu1to 

superl.or ao ;uorac~tac~. 

Passados cLnco anos aesae 3 prc~-.;ação da Le~ 

8.432/92, que ampll.ou o numero de Juntas .:e .:onc~l ... acao e Julgamento 

até então ex1st.ent.es, vl.sando a~ender ~~ -ovl.mento ?rocessual de 

183.378 (cento e o~t.en~a e três m1l, ~re:e.,~os e setent.a e OltO) 

reclamat.orl.as - aJUl.Zadas em 1991, a estr-~-=a da :-st._ca do Trabalho 

da 2 4 Req~ão permanece lnalteraca, apesa= jo ~ot.o=~o aumen~o de 

reclamações receb1das, da ordem de 37\ (tr~r.~a e sete por cento). 

Dl.an-ce das dlflculdades ::;:ue o pal.s atravessa, 

propõe-se a cr~ação de nove Juntas de Conc __ ~acao e Julgamento, em 

locall.dades onde o mov1.mento proceSSl..à.., alem ultrapassar 

sobremane1ra o l2.m1te preeon~:ado na Lel. 6.947'81, at~nge nive1s 

1nsuportave1s, acen~uando, al.nda ma1s, .a troros~dade --:.o desfecho das 

ações propostas. 
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r:art._: ::ama ;e ;ese:J.•:c J.V~d.as 

;,_rt3.s ue .::.:.:-.c_l_ac.3c ~ .;.l.J.;:ame'l~.c.. ::e,_ ·-· ~ :.=. .=. ... .::::~ t:a:-;a i='roces.S1...3.-, 

co"Tl ::.3se erro .;ostL:...J.CS ::-eal!::aaos ~ ... ~-.3 -=- -=-~ 3t. ... 3.::..s levant.ame!"~cs, 

~s~~"Tla-se co~o .Jt..=.cac !aea. ae ~~a :_r~3 :e ~=-=::-3.cao e Julgame~to: 

1 D~retor de Secre~s=~a 1:C-V~J; 

6 Anal~stas Jud~c-ar10S {N1' e~ s~perlor), sendo dOlS 

para a funcão ae Of~c~3l de Just1ça ~;3J.-aaor: 

Co:n :-elação aos Serv1cos je :J1st:-.::ou.lção dos Fe1tos 

de Cot1a e MOJ1 aas Cru=es, onde 

Conc~lJ.acao e ~ulgamento, serão 

funcoes com1ss1onaaas· 

serão cr1adas as =egundas Juntas de 

dest..:.nados ·:>S sea:.untes cargos ~ 

:! D1retores de Serv.:.co (FC-08): 

: Anal-stas Jud1c1ar1os CN1vel Sucer1or), 

4 Tecn1cos Jud1c1âr1os (MJ.vel l~~ermedJ.arJ.o). 

l!ls&er se fa= que, para f~nc!onamen~o des~as JUntas e 

ser\•J.cos de dJ.str .:.bu1cão, seJam c r 1ados cargos, 'la quant1dade ora 

proposta. 

Em ra=ão das atua1s d1f1culdades orçamentar1as da 

"'laçào, restr1ng2.u-se 

orossegu1mentc aa 

atendendo, a1nda 

JUr1Sd1Clonado. 

efe~J.va 

que de 

ao 

JU!"J.SaJ.-::.:.onal 

propos.:.cão 

prestacão 

forma ll.ml tadcl r o 

necessar1a ao 

daquela Reg1ão, 

anse1o ma1or do 

de le>. à 

Com estas cons1derações, submeto o anexo anteproJeto 

aprec1ação desse Poder Leg1slat1vo, esperando que a 

327 
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:Jropos1ção C\ereca a ma_.s ampla acolr._c,a, :-anvert.enac-.se e-n le1 com a 

urqencla posslvel. 

8ras1l~a-DF., oS de fevere~ro de 1998. 

{.1 j_ -- .r{(ij 
ERMS~~D~SSANI 

M1D1stro-Pres1dente 

do ~r~buaal Super~or do rrabalho 

LEGISLAÇ ÀO CITA DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL 

...................................................... . ......................... . 

TITULO 1\ 
Da Organização dos Poderes 

................................................................ 
CAPÍTULO III 

Do Poder Judicl::triCI 

SEÇ~O I 
Disposições Gera1s 

·······:\~:-96·:··c:~~j;~i~·p;i~~ti~~ffi~fii~:···· ··· ·· ··········· ····· ···················· 
............................................................................................................ 

11 -ao Supremo Tribunal Federal. aos Tnbuna1s Superiores e aos 
Tribunais de Justiça propor ao Poder LegislalJVO respectivo. 
observado o disposto no ART.I69: 

a) a alteração do número de membros dos mbunais infenores: 
b) a criação e a extinção de cargos e a fixação de vencimentos de 

seus membros. dos ju1zes. inclusive dos tnbunais inferiores. onde 
houver. dos serviços auxiliares e os dos JUizos que lhes forem 
vinculados: 

c) a criação ou extinção dos tribunais infenores: 
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d 1 a alteração da orgamzação e da divisão judicianas: 
III - aos Tnbu11aJs de Jusu.;a )Ulgar •'S JUIZes estaduais e do 

Distrllt' Federal e Terrnonos. bem como c>s membros do !\limsterio 
Publico. nos cnmes .:omuns e de responsabilidade. ressal\ada a 
competência da Jusuca Elenoral. 

LEI No 8.432. DE 11 DE-JUNHO DE 1992 

A CRIAÇÃO DE 
CONCILIAÇÃO E 

DISPÕE SOBRE 
JL•l\:T AS DE 
JULGAMENTO 
JUSTIÇA DO 
JURISDIÇÕES. 
PROVIDÊNCIAS. 

NAS REGIÕES DA 
TRABALHO. DEFINE 

E D.). OL'TRAS 

Art. I 0 
- São c nadas. na J3 Região da Justiça do Trabalho. as 

seguintes Juntas de Conciliação e Julgamento. e cargos pertinentes. 
ass1m distribuídas: 

I - na c1dade do Rio de Janeiro. 2:! (vinte e duas) Juntas de 
Conciliação e Julgamento (5:!• a 73•1. :!:! 1 vmte e dois) cargos e Juiz 
do Trabalho Presidente de Junta. 22 1\ inte e dois 1 cargos de Juiz do 
Trabalho Substituto. 44 I quarenta e quatro) cargos de Juiz Classista de 
Junta. observada a representação paritâria. e 2:! (vinte e dois l cargos 
em comissão de D1retor de Secretana de Junta DAS-I O 1.5. 

11 - na cidade de Cabo Frio. I (uma) Junta de Conciliação e 
Julgamento ( 1°). I (um) cargo de Juiz do Trabalho Presidente de 
Junta. I (um) cargo de Juiz do Trabalho Substituto. 2 (dois) cargos de 
Juiz Classista de Junta. observada a representação paritária. e I (um) 
cargo em comissão de Diretor de Secretaria de Junta DAS-I O 1.5: 

III - na cidade de Campos dos Goytacazes. I (uma) Junta de 
Conciliação e Julgamento (:!"). l (um) cargo de Juiz do Trabalho 
Presidente de Junta. I 1uml cargo de Juiz do Trabalh0 Substituto. 2 
dois) cargos de Juiz ClassJsta de Junta. observada a representação 
paritária. I (uml cargo em comissão de D1retor da Se.:retana de Junta 
DAS-I O 1.5 e I (um 1 cargo em comissiio de Diretor de Serviço de 
Distribuição DA5.-I O I 4. 
.... ...... .. . .... ..... .. .... . . . ......................................................................... . 
........ .. ....... .. . .. .. .. . ... . .......................... o .... 00 •••••••••••••• o........ . ...... . 
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LEI 6.9~7 No DE 17 DE SETE!\IBRO DE 1981 

ESTABELECE 'JOR:\1.-\S PARA 
CRIAÇA.O E FL '-CIOJ'\ -\:'\tE~TO DE 
JUNTAS DE CONCILIAÇl..O E 
JULGAviE'\;TO. E D-\ OUTRAS 
PROVIDÊ'\JCIAS 

-\rt. J• - -\ cnação de Junta de Conc1hação e Julgamento está 
condiCionada a existência. na base termonal pre\ 1sta para sua 
Jurisdição. de mais de 2-l.OOO 1 vinte e quatro m1ll empregados ou ao 
ajuizamento. de media Igual ou superior. no ultimo triênio. de pelo 
menos 2-tO (duzentas e quarenta) reclamações anuais 

Paragrafo úmco. "las áreas de JUrisdição de Juntas. só serão 
criadas novas umdades quando a frequência de reclamações. em cada 
orgão Ja existente. e'ceder. segu1damente. J I 500 1 mil e quinhentas) 
reclamações por ano 

<\rt. 2°- -\JUrisdição de uma Junta de Conciliação e Julgamento 
só podera ser estendida a Mumc1p10s snuados em um r:uo máximo de 
100 Icem) quilõmetros da sede e desde que e'Istam facilidades de 
acesso e me1os de condução regulares * 1° - Para cobnr area terrnonal >Ituada entre duas ou mais 
junsdiçôes. que não comporte instalações de Junta. podera o Tribunal 
Regional do Trabalho propor a inclusão de area em qualquer das 
jurisdições limllrofes. ainda que fora do raio de I 00 (cem) 
quilõmetros. respeitado os requisitos da parte final do "caput" deste 
artigo. 

~ 2• - -\pro\ada pelo Tribunal Supenor do Trabalho. a proposta 
de que trata o paragrafo anterior tera carater de urgência. 

(..i Com1ssão de Constllulção, Justiça e Cldadama) 
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PROJETO DE LEI DA C..\MARA '1" 36. DE 1998 
(n" 3.362197, na Casa de ongem) 

(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho) 

Dl.spõe sobre a. .=.::.açào de Juntas de 
Conc1l~ação e Julgamento na 15• 
Req1ão da Just~=a do ~rabalho. def1na 
JUr1s~ções e da outras prov1dênc1as. 

O COllGRESSO ~lACIONAL decreta 

Art 1° F1cam cr1adas na ~use:.ca do =rabalho da 15~ 

Req1ão as segu1ntas Jun~as de Conc1~1ação ~ Julqamento e 

cargos pert1nentes, ass~ distr~uidos: 

I - na c1dade de Camp1nas, uma Junta de Conc11l.ação 

e Julgamento (9•), um carqo de Ju1z do Trabalho Pres1d.nte de 

Junta, um cargo de Ju1: do Trabalho Subst1tuto, do1s carqos de 

Ju1z Class1sta de Junta, obse~vada a represeneação par1tar1a, 

e uma Função Cam1ss1onada de Dl.retor de Sacretar1a da Junta -

FC-09; 

I.I na t:1dada de R:Lbe1rão ?reto, uma Junta de 

Coac>.l.iação e Jul.qamento (5") , um carqo da Ju>.z do Trahal.ho 

P~s~denta de Junta, ua carqo de Ju1z do T:aba~ho SUbst~tuto, 

do>. a carqos de Juu: Class.1sta da Junta, obaezvada a 

representação par1tár1a, e uma Função Com1ss1onada da D~retor 

de Secretar1a de Junta -·FC-09; 

UI na c>.dade de Caçapava, Junta de 

Conciliação e Julgamento 11•1. um cargo de JUIZ do Trabalho 

Pres1dente de Junta, um cargo da Ju1z do Traba~ho SUbst1tuto, 

do>.s cargos de Ju1:z. Class1sta da Junta, observada a 

~epresentação par1tar.:.a. e umá Funcao •:c:nl.Ss1onada de D1retor 

da Secretar1a de Junta - FC-09; 

rv na c1dade de Ci\pão 'E!on1to. uma Junta c!.e 

Conc1l1açào a Julqamen to C 1• ) , um carqo c:!.e Ju1.:z. do 'I":r:abalho 
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Pres1dente de Junta, um cargo de ~u1z do Trabalho Subst1~uto, 

do:I.S c::arqos da Ju1z. Class1sta Junta observada a 

represen-eação par1tarl..a, e uma Funçao •:oml.ssl.cnada cie D1retor 

da Secretar1a de Junta - FC-09: 

V na c1dade de Itap1ra, ~ Junta de Conc~~1ação e 

Ju.1qamento (1•), um cargo de Ju:a.z do Trabalho Presl.dente da 

JUnta, um cazqo da Ju1z. do Trabalho Subst1tuto, do1s oarqos de 

JU1z Class1sta de Junta, observada a representação par:a.tar:a.a, 

a uma Função Cam1SS1onada da D1retor de Secretar1a da Junta -

FC-09; 

na c:1ckda de .::'abotl.c:abal , uma Junta da 

Canc111aç:ã.o e Jul.qamento (2•) um cargo de Ju1z do Trabal.ho 

Pzes1dante da JUnta, u. carqo da Ju1z do Traba~ho Subst1tuto, 

do1s caZ"qos da C1aas.z.sta da Junta, observada a 

r~reaeutação par1tar1a, uaa FuDção Cam1ss1onada de D1retor da 

sec:~•ta~1a da Juata FC-09 e waa Fu.Dção COIIl1SS1onada da 

D~~-to~ de Serv1ço de D1at~1bu1ção dos Fe1tos - FC-08, 

na Pau.ll.n.ea, Junta 

CoDc:1l.iação e Julq-nt>o (2°), um c:~;o da Ju1z: do T~abalho 

Pns1daDte da Jv.Dta, ,_ ~o de Ju1z do T~abalho Sul:lst1tuto, 

do~. c:a~qos da JU1Z C1aasl.sta Junta, obse,..,ada a 

rep~eaentaçãa pa:~tá~1a, uma Função Cam1as1oaada da Oireta~ d. 

FC-09 e uma Fu.DÇão COIIl1SS10~ de 

D~ntor de Serv1ço da Distr1bu1ção dos Fe1tos - FC-08; 

na c.idade da Paaápol.i.s, 

c-c:1l.1ação e Julqamento (1"), um c:a~;o de Ju1z: do T,rabalho 

Pns1dente da Juata, ua c:a~;o da Ju1z do T~abal.ho Sul:lst1tuto, 

ca:qos de C~asS1sta <>e .Junta. observada. a 

representação par1tar1a, e uma Funçao Com1ss1onada da D1retox 

de Sec~etar1a de Junta - FC-09; 

IX - na c:1dada da P~es1dente Prudente, uma Junta da 

Conc1~1ação e Julgaaenta (2•), um ca:rqo de Ju1z do Trabalho 

Pzas1dante de Junta, um cargo de Ju~z do Trabalho Subst1tuto, 

da Ju.~z C~ass1sta da .Juata, observada a 
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representação par1tar~a, uma Função Cam1ss1onada da D~retor da 

Secretar1a de Junta FC-09 e uma Função C0111.1.ss1onada da 

D1retor de Sarv1ço de D1str1bu1ção dos Fe1tos - FC-08; 

X - na c1dade de São Joaqu1m da Barra, uma Junta de 

Conc1l1ação e Julgamento ( 1•) , um ca.rqo de J\11%. do Traba1ho 

Pres1denta da Junta, um cargo da Ju1z do Trabalho Subst1tuto, 

do>.s cargos da C!laSS1Sta da Junta, observada a 

repraseatação par1tar1a, e uma FUnção C0111.1.Ss1onada de Dixetor 

da Se~retar1a da Junta - FC-09; 

Xl: na c>.dacle de São Sabast>.ão, uma J~mta da 

Conc:1.11açào e Julgamanto ( 1•) , um carqo de Ju1z. do "r:z:aba1ho 

Pres1dente da Junta, um cargo de Ju1z do Trabalho Subst1tuto, 

do>.s carqos Ju>.z Class>.sta da Junta, observada a 

representação par1tár1a, e uma Função Cam1ssionada de Diretor 

da Secretar>.a da Junta - FC-09; 

Xl:l: na c:i.dada de Sertãoz:i.Dho, uma J'W1ta de 

Ccnc>.l>.ação e Julqamento (2"), ""' carqo de Ja:i.z do Trabalho 

Pres>.denta de Junta, ""' carqo de Ju>.z do Trabalho Subst:l.tuto, 

do1S carqos da Ju>.z c1ass.1sta Junta, observada a 

representação par~tar1a, uma Função Cam1SS1onada da D.1retor da 

Sec:::retar1a da Junta FC-09 e uma Funç:ão Caza.s.ss1onacla da 

D:i.retor de Serv~ço de Distr~ição doaTe~~o~- FC-"D9: 

Xl:l:l: - na c>.dada da Sumare, ,.. Janta de Cor-c.o.l:i.ação 

e Jalqamento (1"), um c2rqo da Ja>.z do Trahalh~ Pres>.dente de 

.~un~a. um cargo ae Uu1: do Tr4ba1ho Subsc1tuto. do1s carqos de 

Ju1z C.lass1.sta de Jõln't.a, observada a represaneaçã.o par1tár1a, 

e uma Função Com~ss1onada de D1~etor de Secretar1a de Junta -

FC-09; 

XZV - na c1dade da Tatu1, uma Junta de Conc11~ação a 

Julqamento (1"), um carqo de Ju>.z do Trabalho Pres>.denta de 

Junta, um carqo de Ju1z do Traba.lho Subst1tuto, do1s carqos de 

Ju~z Class1sta de Junta, observada a reprasen~açào par1tár1a, 

a uma Função Com.ss1onada de D1retor da Secretar1a da JUnta -

333 
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XY na c.1.dade dP 'reoaoro sampa.1.o, uma Ju.Dta da 

Conc•l.J.aç:ào e Ju~qamento (1•) 'l.1m carqo da Ju1z do Traba1ho 

Pres1dente de JUDta, um c&Z"qo da Ju1.z do T:abalho Suhsti.tuto, 

do1s carqos da Ju1z G1assJ.sta da Junta, obse:rvaGa. a. 

Z'8presen taçi.o pa:r1 ta.r1a, e uma Fu.Dç:ão C0111.2.ss1onada de Di.:etozo 

C. Sacretaz~a da Junta - FC-09, 

Art. 2° Para cada Ju1z Class1sta da Junta haverá ua 

Suplente. 

Art. 3° F~cam aaa~ daf1n1àas as a:reas da Jur~sd1çi.o 

daa Juntas da Coac11iaçi.o e Julgamento, loca11.zada• naa 

=dadas aba>.xo, pertenaent:es a lS" Req~ão, no Estado C. S&o 

Pau1o , cam sede na c1.dacla de Camp1.nas : 

I: CAHli'I:HAS : o ~apect1. vo m.11111.Cip~o e o• da 

Jagaar1.úna e Val1Dhos; 

II ~DIA: o reapacb.vo muzu.cip~o e os doo 

1'1ora Ri.ca, 

Mar1.apo11.s, 

Sal.mou.:rào; 

F1õr~da Pau1ista, InUb>.a Paul~sta, 

Oava1do C:raa, Pacaembu, Pzoac1.nba, 

L'llCé1ia, 

• 

n'I: - JDII:Iac:::IIRa.: o respacti. vo llmJli.cipio e v t!!e "ROYa 

Odassa; 

.... IV - AMPARO. o resp"ect.l. ·.·o c.un:Lc1.p1.o e os de Monte 

~agre do Su1, MOrungaba, Pedre1%a e Serra Neqra; 

V AHDRADr.NA: o respect1vo mua1.cipio e os de 

Cast.1l.ho, Guaraç~, I1ha I't:apuzoa, Lavín~, 

H:1.ranc::lopol..1s, Maru.t1nga do Sul. , Nova Independên.c::1.a, P•ra~zoa 

Barreto e Sud Manucc~; 

VI - AI\AÇA"l'OBA: o raapect2.vo lll1U11C1P10 • os c:t. B.a.to 

à Ab:reu, Guara:r:apes, Rabiácea, San.to Aa.tõa.1o do Ar&eallqllá • 

Va1parai.so: 

v:t:t - ~: o respect~vo mUDicipío e oa C. 

a.ár~c:o Bras~1~anaa, Boa Esperança do Sul., Gav>.ão Peixoto, 

MDtuca, R1Q.cão, Santa Lúc:.J.a e Trabl..JU; 

v:t:ti AI!AaAS: o reapacb.vo 111.1111~cipío a oa ct. 

CoDcha1, ~ e S&Dta Cruz -da Conce~ção; 
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XZ - ASSXS: o ~espect~vo m~cip~o e os d8 Craza1~a, 

Ci.D.cb.do Mota, Echaporã, Flozoi.nea, Mas:'acai, Pal.au. tal, Pazoaquaçu 

Pau1ista, Pedr~ahas Pau1ista, P1at~na e ~azumã; 

X - A~: o ~aspact~vo man~cip~o e os da Águas da 

Saa.ta BáJ:b&l:a, Aza:nd.u, ca~::a.z:a C6sa.r, I.azas I Itai' Maa.clur1, 

PazoaDapanama e Ó1eo; 

la BAJtliE~OS: o ~spactivo mun~cip~o a os d8 

Co1~na, Co1amb~a. Gaai~a a Jabo~andi; 

laX BATA~Al:S: o ~aapac~vo -=~cip~o e os d8 

A1Unópo1:i.a, Bz:odbaquo., J~ópo1.i.a, Hupo~anqa, 0:.:1ãa.cü.a, 

Sal.aa d8 01:i.ve~:.:a e S&Dto ADtõn.,o da Al.eq:.::i.a; 

laXX - BADRD: o ~•pectivo municipio e os de Agudos, 

A:l:toa1va, Avai, C&b~á1:i.a Pau1~ata, Dua~~na, XacaDqa, 

Luc~anópo1ia, Pau1iatãD .. a, P:i.:.:atiD..uqa, P:.:aaidanta A1vaa a 

tll:>i:.:aja~a: 

X:IV BEBEDOURO: o..,. respec'C.l. vo mun1.Cl.p1c e os de 

Zb.2.tl.úva, Monte PaU~.l.Sta, Pl.Z'&Dg'l., P.J.tangua,.ras, 

Taqaara1, Terra Roxa e V1~adou~o; 

XV - BIRIGUI: o respectl.VD mUDl.Cl.p::a.o e os da Bilac, 

Br•Jo A1eqre, BU::r1tama, C1amant~a. Coroados, 

M0nte1ro, Lourdes, P1acatu, Santópol1s do AqUape1 e TUr~uba; 

XVI: BOTUCATO: o reapact::a.vo m.unl.cl.p.J.o e os de 

Azlhemb1, Bo:fata, I.ta'b..nga, P&Z"cb.nho, Pratãa.1a e Si.o Ma~uel; 

ltVl:X - BBIIGIUIÇA PJWLXSTA: o z:aspec~vo m\Ul .. cip~o a 

os da At:i.b~a, Boa Jesus dos Pez:d.õas , Joa.a.ópolis, Nazaré 

Pau1ista, Padra Ba~a, P~nba~z~Dho, Piraca1a, Tu1ut1 e Varqcm; 

xvux CAÇAPAVA: o z:aspact2.vo 111Un2.cip2.0 a o da 

Jambe1.ro: 

XIX: ._ CAJUR.U: D 1:'8Spect1 VD DLUD1ci.p10 e os da Cá.•a1a 

doa Coque~ros, S&Dta C>:11z ela Esperança, Santa Rosa do V~t:arbo 

• se~:.:· Azu1: 

XX - CIIMPO LDG'O PJWLXSTA: o ~especuvo mun~cip~o e 

oa da Ja~1DU e Vá~zea Pau~1sta; 

'XXI. - CAPÃO BOH:ITO :. o reapect::t. vo DL\Ul::t.ci:p:~.o e os de 
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B&Z'ra do Chapéu, Gu.ap1a.ra, I.p0%'anqa , Itap:a..,apuã 

Pau~~sta, Xtaoca, ~~~• e ~e1rào G~ande; 

XXII CAPIVAR:I : o raapecb vo m:an::~.ci.p~o e os de 

E11&8 Fausto r Momba.aa I Maate Mar r Rafard e ~o d&a Peclz:as; 

XXIII - CARAGmllrA'l'tlBA: o o:especti.vo IIIUD>.c:i.p:a.o a o d8 

Ubatuba; 

Az:1ranha, 

Ma:capoama, 

:xxrv CA.TAND~: o respectl.VO am.a.1c1p10 e os de 

Cat:a.qua, El:J.s1ár:.o, Ibi.:a, 

NOV&l.S, Para1so, 

Santa Mé'l.ia, 

XXV 

'l'abapuã e '17=pés; 

CRUZEIRO o raspect1vo munl.Cl.p::Lo_ e os ela 

Arape1., Are1as. Banana~, Lavr::~.nhas, Que~uz, S11va1ras e São 

Jose do Barre1ro; 

XXVI DBACENA: o respect1vo 11lU1U.C2.p1o e os ct. 

Irapuru r .J'unquel.ropol1.s r Monte Castelo. Nova Guatapor&Dqa I 

OUro Verde, Paa.orama. Paul1.Ce1a, Sa.a.ta Mercedes, São João elo 

Pau d'~ho e Tup1 Paul::J.sta; 

XXVII E"EBHDDOPOLIS : o raspect1 vo m.UD1ci.p1o a os 

Estrela c:l'Oaate, Sal.qado, Gu&ZBD1 

I~aporã, Macedôn1.a, ~rid1ano, M1ra Estre~a, Nova Caat1lho, 

OUroaste, Pedranopo~1s, S&o João das Duas PoDtes e São Jo&o de 

'I.racema; 

XXVIII :n:tAIICA. o respect1 vo IR1Ul1Ci.p1o e os d8 

Cr1sta1s Pau~ista, Ibrapri, Patroc1n1o Pau~1at:.a, Padz.agu~ho, 

bat:a.nqa, Ribe:a..,ão Co.,.,.nte, lU.fa:a.na a Sl.o Joae da Bel.a Vi.ata1 

X:Z.I:X - GARÇA: o reapect1vo m.w:L1cip1o e oa ct. Á1vazoo 

d8 Carval.bo , Al. v:a.nl.ãncU.a, Fe:rnão , tal.:a.a , Júl:i.o Meaqa:a. ta e 

La.perca.o; 

XXX - GUARATDIQOETA: o "'espact:a.vo mun:a.c:i.p:a.o e oa d8 

Aparec.1.da, Cunha, Laqo1nha, Pot1111. e I\Dae1ra: 

XXXI - :nmAIATOBA: o respect:a.vo m1UI:a.c.i.p:a.o: 

XXXII ITABJIAÉM: o .,.apect:a.vo lll1ID>.c:i.p:a.o a oa d8 

I ta"'"""'"", M:a."'acatu, Mangaguá, Pecko d8 Tol.edo a Pe=U..: 

DXl:II - ITliiPETDtiHGA: o .,.apect:i.vo IIIUDi.ci.p.._o • oa 
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de Al.ambar:i.., AAgat=a, Qaaze2., C&111p:i..Da do Hcmta Al.e!J%8, 

s .... apu:i.. a s&o lü.gual AzaBD:Jo: 

DZ%V IDRVA: o respectivo m'all:i..c:i..p:i.o • os de 

Barão da ADtoa:i.D&, Boasucasso de Itar_., Bar:i., CorODal 

Maaeao, It:üerá, ItaporiiD9•• I~_.., Hova camp:i.Da, liD>a:i..r&o 

kBDco, lU.Wirsul, Taguaá., Taqu.,..:i..t=a a Taqu.,..:i.,..á.: 

XXXV - XTAPXRA: o reSpect1vo mun1cip10 e os da Águas 

de L1ndó1a, LiDdá1a a Sncorro; 

XXXVI ITÁl'OLIS: o respectivo mun:o.cip:o.o ~ os da 

Borboz:ema., I!n.t:o.:~~.ga, Ita:JU, Novo Bor:o.zo:~~.te e Tabat:i.nga: 

XXXVZX ITU: o respectivo mun~cipio a o de 

Cabreúva; 

XXXVIII - ITCVERAVA: o raspact>.vo maa:o.cip:i.o e os da 

AZ'mu.u.a, B\IZ'~ ti.z:a1 , Gaaz'á, I:garapav~ , Jar~qaara e lti.gua1ópis : 

DZIX - JABO'l'ICABIIL: o raapect:i.vo 11111111icip:o.o a os da 

CbcU.do Rodrigues, Fa=BDdo Prestas, Gu-~•. Ma:Dta Alto, 

Pradápol:i.s, Ta:i.açu, Taiúva, Taqaar:o.t>..nga e Vista Al-vre do 

Alto: 

XL - .nu:ARE:Í:: D nospact:i.vo llllllll>..Cá.p:o.o e os da Ig.,..atá 

e Saa. t:a Bra~~ca: 

XLI .Dl.ES: o reçactivo llllllll>..cá.pá.D a DS da 

.llparec:i.da d'Oeste, Aspás:o.a, Aur:o.:flama, Dirca 118is, 

Dol.c:o.nápDlis, Ga.soli.Ddia, Mar:o.:~~.ápol:i..s, Masápol:i..s, No.... Cazaaã 

Paal.ista, Palma:o.ra d•Oeste, P.,..&D&puã, PopuliDa, PODtaliada, 

lt11l>:i..aá:i..a, s ... ts AlbartiDa, s ... ta Cl.ara d'Oesta, s ... ta Fio do 

Sul, s ... ta lU.ta d'Oesta, s ... ta Sal.ate, S-taDa da Poate Peasa, 

s&o Fr ... c:o.sco, Sa~: ... ópol.is, Tris !'rODta:o.ras, Tazmal.:i..D&, Urb>.a 

e Vitór:o.a Braa:o.l.: 

XLII - JliÚ: o respectivo 1111m.ic:i..p:o.o a os da B.,..iri, 

._ra Boa:o.ts, Bocs:o.D&, Boracéia, Brotas, Dois Cbrr-vos, 

IIJ&"'&9U do Tietã, It.apai, lü.ae:o.roa do T:letã, Peda=eiraa • 

Torr>..Dha: 

XLIII - JOSÉ BOHIF.iciO: o reapact:i.vo man:i.cip:o.o a oa 
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de Adol.f:o, Mendonça, Ni.poã. NOVa Al.1ança, Planal.to, Sal.éa, 

Ubar&Da, UDião Pau1iata e Zacar~as: 

:u.:rv JUNDW: o raspect1vo mun1cipi.o e. os da 

Itat>.ba, Itupava, Louve1ra a V1nhedo: 

XLV - LENÇOI.S PAUL'IS'J:A. o respect.:LVO mun1~1p10 e os 

da Aze1ópo~1s, Boreb1 e Macattiba; 

XLVJ: LDIE:IRA: o resPectivo m.UftJ..C1pa.u e oa da 

Cordai.rópol.ia e Iracamapol.1a: 

XLV:I:I LXRS: o respect1vo mun1c1p~d e o• de 

B&l.b1Dos ( Cafel.i.nd.l.a. ~ul.1na, Gua1çara, G'llaraa.tã, PiZ"ajui., 

Poaqai, P~ssão, Req1nópo1is, S&b1no a Uru: 

lGI'.VJ:J:J: LOBENA: o raapect1vo mun .. cipi.o tt os d8 

Caaas, Cacboe1ra Paal.1sta e P1quete: 

XLJ:X HIUUL:IIA: o respect1vo mv.n1cip:s.o a os da 

Gua:i..IUMo, Lat6tc1a, Odauçu., Or>.ante. Oscar Breeea&la, PCIIIIpé:l.a e 

Vezoa CE\1.Z ; 

L - IAS'ÃD: o raspacUvo mun;i.c>.pi.o e oe da Dobr-, 

a..,a Eurapa e Santa EJ:Daat=a: 

Ll: MOJJ: GaAÇO: o r .. pecUvo mv.n .. ci.p:s.o • o da 

Bet1va Gerbi; 

L:tl - MOJI MIRIM: o respect::lvo mmu.cipio a os da 

Artur Nogv.a;l.ra, E-ba .. ro Coal.bo, Bol.ambra e Santo Aat:6n:s.o da 

h•-: 
Ll:l:I 

Al.ta:s.r, Cajcm:i., z.be:átoa, Gaa.rao:l, J:...., a ..,.rin:la1 

L:rv CXIIIDBOS: o :l:e8pect:i.vo -.ü.ci.p:s.o • oa da 

Cba,...taa, Espir:s.to saato do Tazvo, rar=ra, Dd.r._, 

Ijia'llÇII, P:lr&JU, R:ltoe1r&c do SUl., Sal. to Grande, SaAta Crua do 

B:ld Pardo, Saruta:i.ã, S&c -D do Tazvo, Tejupã e Tilal::n:lr:l.; 

LV . l'JUJLÍJIZA.: o reiiJieGt:i. vo mv.D:i.c.i.p:i.o • o da 

C08!Délpol.i.s : 

LV:t ~ ~11 o ra8pect:i.vo .-ic:i.p:i.o e ca &I Uto 

Alagz•, Av•nbedava, Baabo8&, BZ&QD&, G1~cé~~o e L~~-~~ 
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. LVII - PIEDADE: o reápect1YO mun1c1p10 e os de P11ar 

do Sul, Salto da P1rapora e Tap1ra1; 

LVIII - PINDAHON~GABA. o respect1vo mun1c~p10 e os 

da Campos do Jordão, Santo Antón1o do Pi.nha.l e Si.o Bento do 

Sapuca1; 
LvtX - PIRACI'CABA: o respect1vo muu1c:ip10 e os ele 

Aquas da São Pedro, Cbarqueada, Salt1nbo, Santa Mar~a da Se~ra 

a São Pedro; 

J;,llt - POltTO FERB.ElRA: o raspect1vo m...,1c~p1o a os dAI 

Daacalvado, Lui.s Aa.t.õn1o, J'i.raaaununqa, Santa Czus das 

Pal.ma.1:ras, Santa h ta da Passa QU.aqo e 'ruabaU; 

LXI - PRESIDENTE PRUDENTE: o raspact~vo mW1~c1p~o e 

oa da Al.:frado Hazocondas, Á1vazoes Machado, ADhmaaa, C&iaba., 

IIIC!iana, llaz'tin'"po1i.s, 

Hazendiba, Pirapozi.Dho, Pzoea1daa.ta BeZ'Il&Xdaa, Jtevall.ta hi.jó, 

SanciovaU.na, Sap.to Expad.ito, Tac1ba a Ta.ral>a.i; 

LXII - PRESIDENTE VENCESLAU: o raapactivo muzú.cip10 

e os de Cai.u.á , Narabá Pau1ista, Piquarob~, 

Epi t.ác1o, Ril:la1rão cios Í...U.os a SIUI.to ADastác~o; 

Lla::I;!: - RAirCIIABIA: o raspa$'t1VO ~~~~micip~o e os dAI 

Borá, Iepii, João Rsaa1ho, Nantes e Qustá; 

J.rz;v BEGISTRO: o raspact1vo m...,~cip1o a os dAI 

Barra cio 'TIIzvo, Caj a ü, Canadt-a, E1doracio , :Igaapa, :Illla 

Coollpr1da, Jacupã.z:anga, Juqu.1á, Pa.riq11ara-Açou a Sata Barz:as1 

LZV - IUBBIRÃO PBETO: o raspact1vo ~~~~micip~ a os dAI 

Cz:av1Dhps, G-tapaz:ã, S&o Simão e SarrBAa; 

I4VI - IUO CLJUUJ: o nospact1vo muzú.cipio a os de 

ADa1bdia, Co.....U.ata.i, Ipaúna, I~rap~,.. a SIUI.ta Gaz:t:z:udAis; 

LZOII - ISALWc o xeapactivo IIII}D~ci.pi.o; 

LZV:III SUITA BÁRBARA D'OESTE: o raapectivo 

III'11DiCip2.0; 

- ,.. 
SAO CARLOS: o respec-e1vo m.uzu.c1p.2.~ e os de 

Douxado, Xbate a ~-~rão Bon~to; 

LXX - sio Joio DA BOA V:I:STA: o z:espec'1:1vo -~=p~o 
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e os cS. Aquai , Aquas da z:at,, Eap>.z:>. to Santo do Pi.Dhal., SaDto 

ADtõn>.o do Jazd~ e Vaz:g Gz:an~ do Sul: 

LXXI - SÃO DA BAIIRA: o z:espect>.vo ...,...i.ci.p:l.o 

e os de :Ipuã a Morro Agu. o: 

LXXII SÃO JOSÉ DO Rl:O PAitllO: o -~t:l.,., 

maA~c~p~o • os d8 , Casa Branca, D~V1D01Aadi•, ltab&, 

NDcoca, 

LXXXII 

.niD2.Ci.p10 e o• ~ B Bas•.~o tt, Ced:ra1, Gaap1aqu 1 %pi.gaá, 

Jac>., M:l.zassol, Naves tl>.sta, Nova Gz:IID&da, ODda Ve!CU, 

O":l.nd:l.úva, Palaau-, P ler cl8 l'aao>.a, Pob.:z:eadü>a • Uab6ar 

LXXIV - aio . DOS CJIHPOS: o o:eapect:l.,., ~cipi.o 

• os cl8 Mollte>."O Lobato • PBI'aÜ>IID&; 

o I'Sapecti.,., ......... ci.p:l.o • oa cl8 

A1~>.o, Al:aça>:i.~ • llaa.":I.Dqu.•: 

LUITX - SÃO TZÃO: o I'&BpSCti.VO muu.cá.pi.o a o d8 

:U.babala; 

LXXV%% o I'Sapact:l.vo -'.cá.p:l.o • oa d8 

...,.,>.llh.a, 0...0Dt • PoDtal; 

LZXV%:r:r -
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os de E11cl.:s.ães da Cunha Paul.>.sta, Mirante do Paranapanema e 

Bctsana; 

'I.'IETÊ: o 

Bo~tuva, Carqa11ho, Conchas, 

~as e Porto Fel.:s.:: 

:LXXXV 'I.'UPÃ: o 

raspect1vo 

Jum1r.un, 

.respect1vo 

Az:co-izo.i.a, Bastos, Bazocul.âncli.a, 

QIS:i..Dtlma • liU.nópol.is : 

Iacr1, 

m.UD1C:.1.p~O 

LaranJa~ 

JII.U.D1CÍp.1D 

Parapuã, 

e os de 

Pau1i.sta, 

e os de 

LXXXVI - VOTDPQRANGA: o respect1vo mun1cip1o e os de 

Á1vares Flo~ence, Amarico de Campos, Cardoso, Floreal, Gastão 

Vidi.qal, Maqda, Moa.ç:õas, Nhancleara, Nova Lus1 tãn1a, Parl.Sl., 

Pontes Gaatal., liU.ol.ãDcl:s.a, Sebast:s.anópol.is do Sul. e Val.ent= 

A&"t. 4° Ficam cr:s.ados no Quadro Permanente da 

28ssoal. da Secretar:s.a dD Tr:s.bunal Reg:s.onal do Trabalho da 15" 

a.g:s.ão trinta a seis Pan9õas Com:s.ss:s.onadas da Assessor de Ju:s.: 

- FC-09, constantes do Anezo r desta Le:s.. 

Az:t. 5° :f:l.cam cr:s.ados no Quad:o Permanente de 

Pessoal da Sacretar:s.a dD Tribunal Reg:s.onal do Trabalho da 15" 

Região os cargos de provimento e:fet:s.v~ constantes dD Anexo rr 
daats La:a.. 

Art. &" o preenchimen~:c> dos cargos ae provimento 

.retivo pzav1stos nesta Lai far-se-a da acordo cam as. nor.mas 

~a1s e requlamentares, observadas as d1spos1ções dos 1nc~sos 

Z e rr dD art. 37 da Const:s.tu:s.ção Federal. 

Azt. 7° As Juntas de Concl.liação e Ju1qamento 

c~~adas por esta Le1 serão 1nsta~adas e os raspect1vos carqos 

pcov1das, gradat~vamante, à med1da que ocorrer a 

~~on~i11dade da recursos f1nance1ros. 

AEt. 8° A campatênc1a ta~r1tor1al das Juntas de 

Coaciliação e Ju1qamento atual.men'\:.e exJ.stentes somente será 

a.1terada .a.a data de insta1ação dos novos órgãos JUr1sdic1ona1s 

criados por esta Lei. 

Art. g• No caso de amanc1pação da d.1stri.to, fi.ca 
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I 
la&llt1da a Juz::a.scb.9ii.o I da mesma J'UDta à. Coa.c:a.l:i.a9ão a 

3alqamaa.to sobz:a a áz:ea ~z;z;:i.toz::a.a1 do novo maa.:a.c:i.p:i.o. 

Az:t. 10. Aa dj.as-sas dacoz:z:ea.tes da .....,.9.., d8sta 

X.a. co:~:zoe:r:i.o à. ccm.ta ~ .recu:sos pzáp~2.os , cODa~p.cia• ao 

'rZ::Ll:>W1&l. Jlaq>.oll&l do orz:-lt.=lbo da 15" Raq:a.ãa. 

Az:t. 11. z.tol, La:i. aa.t:ra - v:o.qoz; na data ~ .... 

pabl:i.C&9ãO. I 
Az:t. 12. Rei-·•• as d_:Lspos:a.9ões - coa.to:áz::o.o. 

-1~-
1 

1 AníÍxo I 

(Az:t j 4 • da La>. 

Quad%o Par.maa.ante ~ Pessoal. da Secretar>.a do 'rr>.hun&l 

Req:o.onal.l do T:ra.bal.ho da 15 • Rllq:o.ão 

1'1 ~çõas Com:a.ss:o.onadas 

G:rupo t>.da~ Ni.,.l. Dascr:a.9ào 

I'Uaqão COIIU.sS.l.Onada 36 FC· O !I Aasessoz: ~ JU:i.s 

I AAexo :II 

(Az:+ s• da I.a:a. 

Quad%o Par.maa.ea.te ~ l'esso&l da s....,.taz::a.a do 'rz::i.J:>aAal 

a.c,:o.ona~ do 'rrabalho da 15" Jlaq>.àa 

I 
C&rq< s ~ l'rov:uoaa.to Erat:a.vo 

C:rupo pat.go:r:o.a Faa.c>.onal Qaaa.t:i.d&M 

C&Z'ra2.raa ~>.ata Jad:i.c>.ár:i.o 15 
Jucl.i.c:o.ár:o.as Técn1co JudJcJano lOS 
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PROJETO DE LEI ORIGINAL No 3.362. DE 1997 

Dispõe sobre a criação de Juntas de Conciliação 
e Julgamento na 15° Região da Justiça do Trabalho. define 
jurisdições e dá outras providencias. 

o P R E S I D I M ~ K D A R Z P 0 a L 1 C A 

Faça sabt!'r .::zye o can ... z:esso Nac.a.onal dee:r•~• -=- eu aanc&.ono a ••9uint.e 

[.e&.: 

Are. 1• • Slo cr.z.ad&a na ..:'~o~•uça do ':"r&balho da J.S• 

ReqLao. as se9u1n~•• J~nt.&l Qa Conalliaçlo e J~lqam8nt.o • ca~voa pec

t.inent.e•. asa&.m diat.r&.bu1do&l 

1 - Ha C1daaa de Caap.a.naa, 1 (~1 Juac.a ~ concilia• 

ç&o e Jul9apeaco c9•J; 1 (u.' ~•~90 de Juiz do Trabal~~Jre•tdence de 

Junt.a, l ~umJ carta Jl Juiz da Tr&b&lbo Su~~i~a~, 2 (d6la) cKrqa• de 

.Juiz Cl•••.a.st.a da J'un.t.a, oQaaC"Y&da a repreaaDc.aç&o pu1t.b1a, • 1 

(ua&t Funç&o Co•.a.aa&.onada da Ciret.or da &ecrecaria da 3uat.a • PC•OI1 
11 - •• C1dada de IU.Mir&o Preco, 1 ca.at .Jun't.a da 

Conc&.l&.aç.ao e Jul9..en~o cS•), 1 (uat carvo de Juiz da Trabalho Pr•si

den~e de ~unta, 1 (uat cargo de Juiz do Trabalho Suba~i~g~o. z (doiat 

cargos de Ju.:..z C'l.a••J.•~:• de .!"un~a. ob8e.nrada • rt~prt~•ent:aç&o part~•

ria, • 1 (u.•l Funçao C'om~••~onada de Dlre~or de S.Cre~aria de Jun~a • 

rc-o•: 

III - Na Cidade de Caçapava, 1 (~) JDDt& d• Cona1-

11açio e ~ulqaaento 11•1. 1 (ual carta de Juiz do ~r&balha Preaidente 

de Jun~a. 1 (u.l c&E90 de Ju~z do Trabalho Suba~l~uto, 2 Cdoia) car9oa 

de .Jua.z Class~•~• de .Junta, ob•ervada a 1:epceaeac.aq&G p&E"it.&z'ia, e 1 

(u.&l FUaç'o Ca.a.ssJonada de DJrecor de Secret&lt& de Juata - PC-Gt1~ 

IV - N.a C~~ade de CapAo Bona.to, 1 C~l Junta de Con

ciliaç~o e ~ulq ... nto (l•r. 1 (ual earqo de Jytz do ~r&belbo Pr.s~den

t.e de ohlftt.a, 1 Cu.J car9o de .Juiz do Tl:'&b&lho Substituto, 2 Cclo.LS) 

car9os de .Ju.~oz Cl.as&~st.a de Junt.a, obaervada .a representaç.t.o par.a.tA

r~a. e 1 cu .. , runçao coaa.ss~onada de 01retor de Secretar.a.a de Junta -

rc-o•: 

V- Na C~dade de ltap~ra, 1 C~l Junta de COnc~lia

çAo e Julva .. nto (1 8 ), 1 (ua) cargo de Ju.a.z do Trabalho Prea.a.dente de 

Juata. 1 (ual car9o de Jua.z do Trabalho Subata.tuto, 2 (doist cacvos de 

Juiz Claaa&sta de JYGta, observada a l'epreseat.aç.io pal'iC.&r.ia, e 1 

CuaAt Fuaçao C~aaa.onada de Diretar de Secl'eta~ia de Juata • FC-09; 
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c111.;6o e .Ju.l9 ... nc.o t:Z•t. 

ü de .Juac.a. 

cuvoe de .rua.z 

de J'abot..a.cabal. 1 C ... I .JUDt.a "CCe Coe

do 'S'rabalbo •naiclen

do Trabalho Subet.it:.at.o., :z (doia) 

obeervaa. • ~·••nc.açAo pari~-

l'ia. 1 ,._, l'v.1Mi6o C~•• de Dlzet.ozo de Sec~t.u:..a de .:l-ta -

re-o' • 1 ,...,., ranção co.a.a a.oaad& ele D1ret.oc de Sen"&.ÇO de D1at.l'.a.bu• 

1çAo doa reit.os - FC-Oh 

çao c ~ .. le~o~ment.c 1 ~•1, I (u 1 carcc ce .... 1z cn Traba.Lho Preso~.dent.e de 

Junt.a lur:u .u:.:;-:. oJe Ju.1.z do TraDaU·e S .. bst •• ~t.o, .: cd.o.J.s 1 carqos d.e 

, .... , 
ru.nçao COIII.lSS.IOnaaa ~e [IJ.r t.or .:e Secretar:..a .:e Junta 

"' 
f"C-C9 e 

I UNI runçao Com~ossJ.onada 

FeJ.c.os - rc-oa;: 

VIIJ - Na 

ca.la.aç4o e Julqament.b (1•). 

t.e de 

D.a.ret.or c::e Serv .. ço de C.~r.st.r.bu.J.çic dos 

1 (U..I .Junta de Con

J ... J _ca~rqo de .Ju.a.z do T.r&balho Pres1.den-

2 Cdois1 
car90s de Ju.a.z Cl-=.ssJ.sta de .JuDt.a, observada a representaçAo para.t.A-

Junt.a, ( U.) CA1'90 e .Juaz do Trabalho Sub•t.J.t.ut.o. 

FC-09; 

lZ - Na C1. 

de Conc1..1J..açao e Julll)a.ent.o 

PreSJ.dente de .Junt.a. 

(dOJ.S t carqos de Jll1Z 

parJ.t.árJ.a. IU .. I Funçao 

J'unt.a - 'E'C-09 e 

Dast.rJ.bu~c4o dos 

cie Conc~h.açao e Jlllqa-nto 

Pre~U-dente -de J'unt•. 

J'unt.a -

Pres1.dente Prudent.a. cu.aJ Juat.a 

c Wlll cas-qo de J'u1.z do Trabalho 

de .Ju1.z do Trabalho SubSC.J.t.ut.o. • 2 

otlservada a repzoeaent.aç&o 

aa1.onada de DJ.rec.ozo de SecJ"et.aria de 

CoaJ.saJ.onada de D~retor de Serv1ço de 

de s&o .Joaqu1• da Bazozoa. 1 (wa.J J'uata 

(IlM) c.aZ'9Q de .Juiz do Trabalho 

de .Ju~z do TraiM.lho Subat.J.t.uto. ,z 

Cdo1SI car~JOS de Ju.a.z Classrst.a de .Junta. obaervada a representaçAo 

parit.Ar.aa. e 1 IU..t FunçAo Ca.a.ssionada de Diret.or de seczoet.ar.J.a ele 

Juat.a - FC-09. 

l:l - NÃ c.a..Lu de no Seb&St.J.I.o. • ... , .Junta ele 

Coac.a..l.a..aq.t.o e .Julq ... nto ( 1•\r:- 1 C.,_t caE'90 de .hu.:r. do Trabalho Presi

deat.e de Juat.a. 1 (u.) car90 de Ju.a..z do Trabalho Subst.a..tuto, Z (doisJ 

Car9Qa de J'uiz Claaa.a..st.a ele .Ju.c.&, ot.ervada a :repl'eMataçAo pariU-

r.J.a, • 1 (U..I Funçao Ca..asa 

FC-01; 
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cumJ carqo de Ju~z do Trabalho Prea~den-

te de Junta, (um) carg:o de .Ju:a.t. da Tr&Qalho Subst.l.tu.to, 2 (da1s1 

f 1.1a1a1 Funçao com.a.s.J.Lonada de D.a.ret.or de Secretar:La de Junta -

.1ÇAO dos Fe.1 t.OS FC-08; 

l (uma) Junta de Conc1.-

cuml car90 de J'l.l.lZ do Trabalho Pres1dent.e 

dr .Jo~nta I ,.,., C"arqo dC" .J ... ar. CIO Tr•Dalno Subu.u.ur.o ~ cdo&sl carqoc 

de .J .. ar O:la•sa•t• .... J'un'l:a ot.••rvaaa a r••re~oarnao;"&O par&tillr&a • I 

(-1 l"olft.;"&O O::.:..L•a&o)naaa de C>llC'tOI' de $C'..:'I'C''t&l'l& d• Ju•t.a • f'C•OI ,.,-

çao • .hll't•-nC4 '1'"1 I tuml c&l'qo a .. .1 .. 1.1 c=o Traballlo Presad•nte d• 

.J01nr.a 1 (...,1 carqo clle Jull do 1'rabat'Pio So~bsr..n.ull.o • .: Cc!o&SI C&I',OI •• 

.lu1.1 Claasasr.a ele .Junt... observadA a repr•sentacao~~ pAI'I.'t.lr&a. e 

u..l runcao .-:o-assaonada de ~aretor a• seeretaraa .. .Juaca - rc-01. 

C..C&.La.açloa e .Jul9.a.enca c l'"l J (u.l cal'qa Cllla .Juu - 'l'l'aM.t.ha Pl'ea&• 

........ .JIInCa, I (w-1 CAI'.G ela .IU.I.& CIO Tl'aMlha SulloaC&CUILG, l fllolal 

Cal',.oa aa J .. ua C'.l.asa&ac.a ae J'u11c.a, at.aei'••Ga a re..-.aancaç.ia p•l'.tllo• 

~"'•• e l lu•al Funçao Ca.assaonaaa Cllle D.1.recal' de Secrecal'&a da J'unca -

P'C'-at 

... 
'iH Gaa .h•nt.aa Cla Canc&laaçao e .Jul•-•~. local.&&aau ••• c&llll ... a 

...... _. parce•ce•t.•• & IS• •••,.••• 1110 Eacada lllla S&o ••ulo, - .... •• 

ei.aGa - C .... &naa. 

~·• e V•l&llftaa 

1'1' • ~IIIAI O r•apecc.l.- -II.I.CI.pJ.CI • aa ... FIDI'A 

a1ca,. r161'1ocl• P&lll.I.At.a, lniaD&a I'AIIli.SIL&, I.IHlll&•, ll.ll'&,pol&&, O&vAJda 

Cnn., •~. rraca.aM, S••rcs a Sal-ul'ola, 

O!Moasa. 

IV .. AKPA&O 

.. - AIIDIIADIMA& o l'aapeccavo •u•a.cipJ.G a oa ... Caaca

~ C~l'&ç•&• Zlha Solcaara, •t.•pul'a, Lav&n&•, M&l'&..._.lia, MUI'uc.&n

•• 118 s .. l, .._,. ln6lpeiiiiiA~&a, Penara ••l'nco • lulll ~1: 

VI - .uuu;&'l'VMo o reapecc&vo •una.ci;n.o a •• lllla .. 11ca 

... Mftu, Cual'arapaa 

v ........... ... 

911 • ~. o l'eSpeccavo aaaicipao • os lllla a.f• 
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VIII • UAa&S o riiiiDeC'Lio"Q ... na.c.l.plo e Cll •• (Oft• 

I :I ... IS. .;, 1.•1p.ct IVO ... rt.ICI.DI.G III Olo ... Cru&6.111o 

C'A.IfUkli -CIII }-~11por111 rJal'jlllof'lll lriiiPIIIC'.I. l'llll•&CIIIl, P•r•..-,;u huU.I• 

t,lll, Petll'l.lllllllll P-l&Sl& PIIIIILLrt.& • Tar-.. 

Sant.a b.t.rba.r..l .... ra"=> 

11 &AJIAETOS. ~, ""esoeo: r. -.~ ~LFLO • cs de ColLna. 

111 BATATAIS. u respect. o -unLCl.plO e os de Alt.l-

nopoll!o, Broaosqua .::ard.Lnopol.l.s. Nupoz: an<:~a, '1E'land1.a, Sales ele 011.-

Ull BAURU. o cespect..vo 111\IIDJ..Cip.l.o e os de ACJudoS, • 

ZIV- BEBEDOURO: O ~espect.L~O aUDlCipl.O e oa de lb&tl

UV&, Honte Azul Paul&st.•. Ph:anq:a.. Plt.&nquearas. Taqua~ral, Te~C'& Rou 

e V.l.lt'aaouro, 

D - alarGUE: o re•pec<t.:a.vo •wu.c1p.a.o e os d4t Bilac. 

B~JO Ale91'e, BurJ.t..... Cl-nci.a•. Coroadoa. G.abr.a.el Hoatea.zoo, l.ou:E"• 

dee, P1acatu, S•at.Opalis do A9uape.1. e Tur1~b&; 

RI - MIIIICaft& o r••pecu.vo •uu.clpio • a. ele .--,_ 

b~. 8ofe~e. l~•~in••· Pa~~Dba. P~atAn~• • Slo Kaaual; 

XW1l - B'IG!PÇA •ADLIS~&a o respec~~vo aaaaclp1o e oa 

de Ã~1ba~a. Boa Je•u• doa Pei"cl6es, .Jo&nóPGha. H•••r• Pauli•t.a• Pecka 

.. la, 21fthala~r.fto, PiEeca~a. TU~~~~~ e Var9eaõ 

ZVlll 

.J ..... J.I'Oõ 

Zl:l - ca.JUaaa o n•pec~:a.vo -.aa.:a.cipa.o • 08 ele C&.•ia 

.._ Coquea.&"o•. San~• Cru1: d.l. Eapel'aaça. Suu Roea do v:Ladla • .. ft& 

Aaal: 

IS. - CUlPO l.z.o .&IILISD1 o :r-pec:'t.i9o -aiaipia e 

oe de Ju.iau • vuz .. Paullsu; 
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ua.- CAIIio 80111ftl o E"e8pec:U.vo auaic:1pio • - de 

ApiA.l: aura do Cbapé11. Cuap.a.ara, IporanfJ&, It.apa.&"apu& Pauliaca, J:t.a6-

~. llibeiz'a e RJ.beizlo Graader 

DZI - C:Uzva&J.1 o l'e8pect.:Lvo ...n:i.clp:Lo e oe de l:llaa 

rauau, ~a. Hoac. IIOZ', Raf&:nl e Rio daa Pedzaa; 

Ulaat.ub&; 

XXIV - CATAXDUVA. c resp•c~~~o mun1cip1o e os de Ar1-

ranha, C•t.1qua, Elas1.sr.1o, Ib1ra, Irapuã, It.aJobl., Mara:ooama, Movaas, 

Falaares Paull.Sta, Para1SO, ?l.ndoraMa, ~ant.a ft~el1a, Tabapua e U~Upês: 

x:r.v - CRUZEIRO. o respect1.o munJ.cJ.pl.o e os de Ara

peJ., Are1.as. B•nanal, LavrJ.nh~. Ouelu:, S1lve.1ras e S6o Jose do 

B&r.l'eJ.ro: 

zzvr - DRACEHA: o rewpectJ.vo munJ.cipJ.o e os de Irapu

ru, J'uaque1.rõpo1J..s, HOnt.e Castelo, Nova Guat.aporanga, Ouro Verde, Pa

noc-aáa, Paul.1.ce1.a, Saat.a Mercedes, Sl.o J'~ do Pau d • Alho e Tu.p1. ...... 
Pauh.st.a; 

XZVII - FERNAHDOPOLIS: o respectiVO mu~iC1p10 e os de 

Estrela d'Oeste General Salqado, Guaran1 d'Des~e. Ind1apori. Hacedõ-
"1 nia. Herid.a.ano, Mira Estrela. Nova Ca&t.Í.lho. Ouroest.e. Pec:lrenopol1s, 

Sio JoAo das Duas Pontes e Sjo Joao de Ir•ce ... 

ZXVIII - FKARCA= o respectivo •uniclp1o e os de er1a

t.a1s Paul1sta, rt.irapuã, Patrocln1o Paulista, Pedre9ulho, Reatint•• 

Ribe1rio corrente, Rifa1na e Slo Jos• da Bela Vista; 

DIZ - GUIÇA: o respect1vo -...a.cip1o e os de Alwan 

de carvalho. Alv1alADd1a, FernAo, G411&, J411o Meãqu1ta e Lupercio; 

XXX - GaaRAZ'IIIGIIftlh o respect.1VO IIUB1C.I.p10 e OS de· 

Ajarec1da, Cunha. La901nha,-Pot.~ e Rose1~&; 

XZXJ% - 12aRBAEM= o respect.1vo .unicip1o e os de Jta

rir1, M1raca~u. Montaguá. Pedro de TOledo e Peruibe; 

ZZSJ%1 - IZ&PEZ%81.a&a o respecc.l.vo .ua.a.clp10 e os de 

AlPibar1, Aft9&Cuba, Guarei, C&DIP1D& do Moat.e Aletn. Sal'&pa1 e 5ao 

Ki9uel Arcan]o; 

ZZXIV - IDPEVA• o respect.ivo .uaic1aio • os· M Bu&o 

de Ant.on1na, Baaaucesso de lt&l'&rli. Buri, COroDel Kaaeclo, I&&Mr.t., 
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:n.aporanqa. Itarar6. llova c:a.p:a.na, Rlbe:a.r&o Branco.., Riversul, Tavaa1. 

~aquar:a.tuba e Taquar:a.va1: 

ZDV - IDPIU. o reBpec't1VO -.aniclpio e OB de &,.:.. 

de L:a.ndó:a.a, Liadó:a.a e Socorro; 

ZD9'I - n&NLIS& o respectiva .. .a.c:1pio e o. de ._... 

bocema, Ibit1r.9a, lt&]u, Hovo Bor:a.aoa.te e Tabat.inva: 

ZZZVII - ITVa o res~ct!VO mun:a.cip:a.o e o de Cabce6wa1 

U.ZVJII l~RAVA. o respect.1VO DIUft&C1p1.o ~ os de 

'tUIX - .JABOTICABAL -:. re'5pect.:.vo rnun.1ci.p.a.o e os cie 

cand 1 .::_, ~odrl-:IIJC:OS, f"ernan.:So rrest.es • .: .... az:11:.a, Hont.e 1\lto. Pracsopol.1s, 

Ta 1açu, 7a 1uva T3qua1:1~1naa e Y1s~ Aleqrc do Alto: 

KLI - JALES. o respect1vo munac1p10 e oa de Apar•c:a.da 

d'Oest.e, Aspas1a, Aur1flama, D:a.rce Re:a.~. Dolc:~.nopol:~.s, GuzolAndia, 

~r~nopol,s, Hesopol1s, Nova Canai Paul1sta, Pal .. ara d"Oeste, Parana

pua. Popul 1 na, Pontal1nda, Rub:a.ne:a.a, Santa Albert:a.na, San~• Clara d•o

est.e. Sant.• F6 do Sul. Sant.a Ra.t..a d'Oest.e, Sant.a S&let.e. San~an. da 

Pont.e Pensa, S.lo Francasco. Suzanopol.J.s. ":'res Front.e.s.ras. Toarwala.na, 

Urana• e Y.s.t.or.J.a Bras.J.l: 

I.Lli - .Jau. o respecta.vo 111un.s.c.s.pa.o e os de Bas-.s..ra., 

Barra Bon.J.~a. Boca&na, Boraceaa. Brot.a~. Doa.s C6rreqos. tqaraçu do 

Tiet.e, ltapua. Ha.nea.ros do ~a.e~e. Pedernearas e Torra.nha; 

ELIII - ~lt BOKIFAciO: o respec~.s.vo .una.cipa.o e os 

de Adolfo. Mendonça, Napoi, NoVa Ala.ança. Planalto, Sales, Ubarana. 

Una.&o Paula.st.a e Zacara.as; 

XLIV - .JUWDÍ&i. o respee~:vo auna.cipa.o e os de lt.a~a.

ba, It.upeva, Louvea.ra e Va.nhedo; 

:U.V - LEMÇOIS PAULISTA. o respect.a.vo muna.cipa.o e os 

de Area.opol.s.s. Boreba. e ~cat.uba, 

XLVI - LIIIElltAa o respecta.vo m.un.a.cipa.o e os de cor

deirópola.s e Iraceaapola.s: 

ZLVU - 1.1•1: o respect.a.vo aunJ.c1p1o e os de Balbi

AOao C&felanda.a, Getullna, Guaa.çara. Guarant&. Pira]ui, POIUJãl, PI'0-

~••6o, ReqJ.nópola.s, SabJ.na • UI'UI 
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Em JQ92 por meto d.:t. l.c1 n• 8 4.::!8 de :!O de rna•o fo1 .... ud:a a 

Carrr:na de ApoiO Tccmco-Admt.n,Slrab'vo c!e Mln\Meno Pubbco d3. Umlco. que YC'IO a ser 

........ ada pelal.el n"l621. do 19 de r ....... .., de 1993 

Em faee <b Lc1 n• Q 4.::! I. de :!4 de dezembro de I QQ6 que mou a 

c::anan. das. scnldaca da Poder Jud1c\8no da Urulo, pcGUdC o qual &o..ll. o Mm1stcno 

Pflbbco da Un1lo (CF .an.. 1".!.7 r LC 1St 93), SW'SIU a nec:css~elade de rcfonnulaçio da 

~ra n!Sbmtc, no senado de adequa-la a do Poder Jud1C1ano o que c propOSio no 

_.. ...... ...,de ... 

Tal como no Poder Jud.tc1ano cb. Un1lo, a Carrc1ra de Apolo 

T6cniCO-A....,•mstrat•vo e COIISI1lu1da dos cargos de a.u,uhar Tft:mco c Anahsta. lodos de 

prov•mcr.:o efdtvo csmnurados nas claacs. A j c C, cada um:t. delas c.om 5 1 cmcol 

~ de vcnc:uncntc conforme consta dos Anc"ú)~ I c 11 do proJetO 

Slo porUniO I '5 cqumzc) padrOcs de \"CRCimcnro para :ada c:uso 

tcalu:ando tfllrcQni.O apenas 35 Unm:t. C Clnt:O) padr6c:;. pa.ra 00 IICS C.:t.fgO!o C.., CIZ&o da 

superpos•çlo csa.bclccula erure os padr6es qi.IC' compõem o terço .supenor cdassc Cl de 

Ulllll c aqueles componcnrcs do terço mfcnor 1 classe A. 1 da sc;t.untc 

Ou. SCJIL. os padr6e'S <1c \"CIKICMnto '!o de I a IS no cvgo de 

Awr.lhar. de 11 a 2:5 no CU'Ct' de Tccnac:o c de 'H a 3:5 no de An.ahsta. se-ndo :ass•m 
OCIIIIIIftS os padrOes li a IS para o pnmc1ro r o segundo C'UJO os padrões 21 a 2:5. pua o 

sepndo C O i!CICeU'O 

Esu superpos1çio parc1al de paã6l:s de \'Cnclmcnto confere ma1or 

CDIIIISiàlc:l& a c:armra r cnconn respaldo na hten.t\lnl cspec1ahZ3da. bem como nos 

modelos pzaa~ px modernas lnstltu•c;&:"!i. q,uc atnbucm a mesma •mpcmãnc•a. taato a 

laiOI' cxpenCnc&a acumulada ao longo do lempo r'" dct:rmunado ~:argo como a ma1or 

,.. de conhec;rmeniOS org~dos para rng:resso nc carga •mccbacamcntc supcnor. ~ 
se CIOIIl essa medida a profiss101111hzaçlo na cane1r.a 

Escabclccc:u-sc a d1ferc~ percentual un1formc de ~·· cnae os 

Ylllorcs dos ~ de vcnc mcmo, ou :RJL do pa~rtr 1 para o 2 dcsze pua o 3 .ass1m 

SUC~:SMvamernc ate o 35 de manc1n a dar IC''P'OS•v•dadc fmancc1ra ss promoç6cs c 

canscqt.m:c csumulo ao servulor para drsenYOIYC'I'·SC' no propno C&fl:O 

O proJCIO não ampl.a numcncamcntc:: os cargos, quer rfct:IYOS quer 

cm com~. de 'SOI1C • sua. qulllbdadc fica hmnada aos cas'ICIUS no momcmo da 

1mplamaçlo da c:arrara, devendo ser ob,elo dr le• cspccaf'aca a cnaçlo dr novos caraos auc 

te âc;am ncccssanos 
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LZIJ ~ PRESIDENTE VENCESLAU. o respec~1vo mun~c~~O e 

o• d~ C•~ua. Haraba Paulssta, Psquerob~. Pres1den~e Ep~&ic~o. Ribe~rAo 

~ lndaoa e Santo AnastâClO; 

UJU - ltAIK211ARIA: "' respecu.vo aunJ.cipio e oa de 

Bor6. lepe, JoAo Ra .. lho. Nantes ~ Ouate, 

LXIV - KEGI~a o reapec~avo •Qa1c1p&o e o• de Barra 

do Tuevo, CaJ•t..l, CananeJ.a, Eldocado, Z:quape, lllta Co.przda, .1aeup.a.

ranqa, Juquaa, Par:~.quera·Açu e S~te Barras, 

Cravanhos, Cuatapara ZAo Sam~o e Serr4n~. 

LJ'Vr RIO C:..ARO 

LXVII - SAL%0: o respect.1~0 mun.a.c~pao: 

LZV11l SAII"''A 8~ D"OES'D!:: • o 

LZIZ. - SÃO CULoS: o resi)ec"t :~.vo •unacip.Lo e os de 

Dourado, lbate e R1be.1.r6o Bonato, 

I.Sll: - SAo .JOÃO DA BOA VIS'!l"Jt.: o respeCt.1VO IINIR&CipJ.O e 

os de Aqu..a.. '-9uas da Prate, Esplr1to So&nt.o do P.Lnhal: Santo AntõnJ.o 

do ~ardi• e Var9•• Grande do Sul; 

L&ZI - aio JOAQUIM DA BARRA: o respec~1vo mun~c1p~o ~ 

o• de lpuA e Morro AIIJudo: 

LZZI.I - SÃit .JOSt DO KIO PUDCh o reapec~.J.YO --.:l.cl.plo 

e oe eh C&cande, caaa Branca, D:l.v~noll.nd:a.a. It.otn .• Hocor:a. S&o Sebaa

t::I.&Õ Q Gr ... • t"ap.a..rat..I.IN: 

LDIII - Silo .JOSÉ lKI I.JO PB'ZO; o reapecc.~vo .unic:l.

pio a oa de Bacly Baaa~t.t.. Cedral. GU&\'.I.ACU, Ip.I.IIJU•• J'~~. H:l.zoas.ol • 

...,.. Paul.laca. lf09.a Gran4da. Ond& Verde. On.nd:a.llva, Palaat.iaa, Paulo 

de razo:l.a, PD&:I.rendaba • UCb6a: 

LZSIV - SÃO ~OSÉ DOS CAMPOS; o reapect..I.VO MUR.I.Cip.l.o e 

.. de Mafttearo Lobato e Para.1.~na: 

LDV - Sio ROQVE: o respect:a.,o aua.:a.cip~o e aa de Alu

-...lo, ...u-eçar.iqa ... • Ka.irinqqe; 

LDVI - aio Saa.Tiia• o rea~t.a.vo .... u.clp:l.a • o de 
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M dl::lpcus raullanlcS da 1mplan&açlo da c:a~Rim I'CICSinlblnlda c 

.-F-~ do Adacwmal de M1niSII!no Pílbhco c da G..,ficoçlo de 
Atmdldc. bem como seus reflc:cos sobR' as aposcnwlonas c u pensGcs. cam:riÕ • coma dia--- do M1n1stmo Pubhco da Umlo 

B~»•ha. ;._q de 4f' .L de 1997 

'!'-~L ~l\fL(:•ul :'I
GERALDO BRINDEIRO 

........... .(;valdollopülica 

CONSTITUIÇÃO 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

1988 
........................................ ...... . ............................................................. . 

TITULO IV 
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES 

CAPITULO I 
Do Poder Lcglslallvo 

···-·-······························ ·········· ······························································ 
SEÇÃOVm 

Do Processo Legislativo 

·····-···························································································-············ 
SUBSEÇÃOID 

Das Leis 

An. 61. A iniciativa das leis complemenlllres e orcliúrias cabe 
........ IMIJiblo ou Comisslo da Clmara doa Depu1adaa, do s-
elo Fedenl ou do Congresso Nacional. ao Presideurc da ~lic:a, ao 
Slqnmo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador
Geral da llep6blica e aos cicladlos, na forma e nos casos p-:evisiDI 
liCita Ccntiluiçlo. 

f 1• Slo de inicialiva privaliva do Presideate da Rep6blic:a u 
llliiiJUII: 

1- fixllm ou modifiquem os efelhos du Fon;u Ammdu; 
u -djspcmhiD! sobre: 
a) criiiÇio de carp, 1imçllcs ou empregos púb&cos na ad

I · nçlo diJela e audrquica ou aumento de sua Rmurar ;1n, 
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~. 1• - Aa Jun~as de conc~liação e ~u19 ... D~ ~ria

das por ~•t• LeJ. ser6o .a.n.Kaladas e os respect1vas C&Z'IJOS provuloe. 

9E'adat.i9' ... nt.e. l -dida ea que ocorrer a dispcm.l.b.a.lidade de recurso• 

11Dance\ros. 

A&"t.. •• 

CO.C111aç6o e .:ru.19-ato at.ua ... nt.e e•ist.en"t.es .a-ent.e ser& alt.er~ 
np dat.a ae dns~alaç&o dos novas órq&os JuriadicJ.onais criados por e•~• 
... 1. 

Ar< •• :.a.ca 

man'l~oda a ]IJtlsdas;.ã.o Qd n"e>Srnd ~1un'la d•• ,- ~- _.~.-ao ~oc-re a areCI terrl

tor.a.al d~ novo n"U~lC-~10 

10° As -:lespE"~ • ..!· = .. .--:•· ... -·.,~ .... P~'!'O:L<;..a::~ d.!l ... 
present.e Le1 correrao d ~On'la de recurs'=~ ~·o:r os r.ons1qnados aQ Tr\

bun•l Re9~on•l do Trabalho d~ IS• ~eq~ao 

- Art.. JJ• 

•r••, I~•. 
d6aca.a • 10'• da Republaca 

tst.a Le~ enta·a ent ".a.qor na dat.a de sua 

4e de 1997, 176• da .:r:ndepea.-

a.... P41•••••• • •••-- da Secntar• do 

'Tteunlll .......... ciD lraNiho aa 1s- Aevuo 

~c.·· ...... 

-· ""' ......... .,. _....., 
..._.PWIIAec•P,......diScocillitllldo 

.... ~ ........... , ................... 
c:.w-, ...... 11141110 .._... 
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JUSTIFICATIVA 

O encam•nhamenro ao presente anleoro,eto ae le1 ora submeudo a apreo 

açio dos ~celertiiSSimOS Sennore5 Memores do Congresso Nac•anal autor•zaao pelo Órgão 

Espeaal deSia Cone na Sessao real•.:ada em 12 ae 1unno ao corrente ano result.:mao na RE 

SOWÇÃO ADMINISTRATIVA toJO 45197 pubf.caCJa no O•ãno aa Jus11ça Seçao I pag 32055, 

ele 03 07 97, versa ptOpasiÇio tundamenlada nos ar1•gos 96. •noso I, allneas ·a·. •b· e 'd', na

so 11, a.llneas ,. e ·cr e 113 da ConslllUIÇáo Federal, Obfe'l•vando a cnaçio de 15 (QUinze) 

.hnas de Conalulç6o e Julgamemo. respecwos cargos, defrrwndo JUnsd•ções. além de Ollllas 

pi'D'IIdênclas piU'II o Tribunad Regtanal do Trabalho da 1s• Reg•ao. seclléldo, em <:amp.nas, 

Estado do sao Paulo 

en..ao PfN, Lei rfJ 7 520 de 1 S 07 86, as e~tat•s••cas penmemes aos feaos 

da Jus\.ça Tr...._.a di Camp.nas-SP. segunda rna1or do Pa1s em rnovunenlO processual, 

'ftlft demonSUilndO c:rescmen1.o 1'0 volume de açoes a,u•zadas, bem como a wt&UtiCiãncaa dos 

-=ursos. nc:lusNe humano&. dtspon1ve15 para o tunciOf\amentD daquela JuSliÇa EspecaltZa

cla. CUJII.-oçao não- o aumento da& oamanaas pela pre~ • ......-·ela-. em-da~ dos..,...,. ..-das relações de.,._ 

- - ..,..._, o ob)elo de - aiMdade forn e. por,. de conseqiiinoa, em PNIUim 
- )Uflldoc:ionldos. 

llegundo ;.stilic:aJNa IAzlda - 8U1oS po0> rêfanclo T-. " O Trlbunoll 

......,.Ido Tdbolho da 15" flelllão, c:am MIM em <:ampJ.,.o,ln-clo em d-ft 

1-. sem jur~Jdlçlo em loclo- ciO Estado do Slo Paulo. 

A .1-lçllo do Trlllu.,.l atingi! 6CIO Municípios, abnlngendo 2311.-

ICIIIZ. ou ..... fiCIIm excluldos os Municiploa da chamada •gn~nde Slo Paulo•. captt..l. • __ ......... . 
Em-.._ de eKISiiRCIII o TRT da 15" Região ta..-. .. o -

TIIIIunal~staciOp&IS. 

A •-ú aua lnsUIIaçlo o Trlbu.,.l contava com ol5 .lunt.aa de Coft. 

clla.çio • Julgarnenta. Enl ,,_ln_..n1m-se mais 24 Junta• e. flnalmllnta. e111 1112. 

llllngl ..... a-asu.lft11:Z. 

E..,_.,. ____ orpode prm.ora-lallnatalaclo. 

No en111n10., ..... dez anos. foram .. ulzaldoa 1.381.121 piOCIIIII .. 

1a11 ala11111111a-M 1.213.575. O ena de 1111 fechou aaldo de pracl 'O" • fulpr CGIII ua-

- 107.11411- • -- ·- ... .;'!.' .... ,. • _,, ... - •• 

A _.,o.~---....,;;~ .;o;:~.-a..; C..::... • ....., • .lulga-

IMICG.ten~allnlkiO .......,......,.. creawcdeL 
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e lae.ltmo II1'Uiglnar. portanto. que o Estado nao esu posstb&htando c. 

acesso dos cadadaos a uma presução IUrisdtc•onal celere seg~o~ra e eficaz. 

O numero ou quanatdade ele proc.essos. 1nc.ado pela Let 6 947/111. 

como sendo o parametro norteador da cr111çao de Juntas ae Concthaçao, de ha mu&to 1• 

foi eldrapolado 
H6, porem, de se busar una. solução nned&.-ta. excepctonal, para..ao 

tnenoa, serem resolvidos os chamados •pomos negras •, os casos miiiS graves de falta 

dO afu8ç6od0 Judoc:larta T-lblsta.. 
Dai por que é .... a proposta de craaçio de. apen11s, m11ts 15 (qutnze, 

,_.. J-l de COncollaçAÕ e Julgol- e, ton;asamenle, • (quatro) Servo;as de Dls· 

~adel'ellas. 

A situaçio ecan6mtc:a por que passa a Adnuntstraçao Publtca. de for· 

ma geral. eldge .que .... deixado de l8da o antenor pro1eto deste "'-SinO Tribunal, no 

...-• •• pl'ftlll a tnstal8çilo da tnals 184 .ICJs. 

- prejuizo de.-._ _..,na, reval_,_ o pr"'eta acima, 

.. tem ...._ amplitude, ; ..-. • IIIIDIIIillnto. cedllr ao CoU8W emergenaal â Cl'lll• 

f6D -. ........., I'Mia IS Jc.la. - •• angustiam. "ito'?çõas da umamenta 

F ,., .._, ... alt:cw41&1W paçaadfte. 

0Gua*Dagadlll ;arta6oseguante: 

- ·-- a. E WI'ID ··-I -- ..,...._ 
I --- .......... - --· .......... I . .. . .. r ~-· -- - __ , 

I •• . .. .. -- I ·- ·- .. --I -- I ·- ... .. ---.-..1 
!'""""- • ...... ... .. --· ._ 

I ..... . .. • --... ___ ·- p ~-.... 1- p --~ o - o .. ---- .. p ------·-4 I -·-- - .. .. -... _ 
o - o p ...;_.. . -·-·--·-- .. p --·· -·-- - .. .. - --- .. I' 

......... _ 
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Observ~ao \) mov1ment:o processual das c•aades em que ser•a cnaaa a Drame•ra Junta 

de Conclhaç.ao e Julgamento 1• leva em cons•deraçao os mun•c1p1oS que compor•am a 

sua funsd•çio 

Os csado'S ac•ma re'llletam ponanto que a cna<:;ao Cilsseo:. novos or_,. 
gaos de pr.me~ro grau trabalh•sla Justifica-se. em pnme1ro lugar, em lunçao do mov•-

menco processual. 

Pensou-se, lambem, numa •mp"resc•nd•vel reacomodaçao da IUrlsd•· 

çio trabalhiSta, lentando comp;llllblhza-la com a JUnsdlçao estaduaf. E que certas comar

cas Ga Justrça Estadual est:avam sendo at1ng•das por duas areas de 1urasd1Ção trabalhls

t• ou v•ce-versa Para o Cidadão S&mph1s, porem. e desc:onnec•da essa espec1ahzação do 

Poder Jud•c••r•o. sendo necessatiO lacrlltar o acesso do Jurrsarcronaoo, mclusrve acom

panhando-se os me1os lrsrcos de locamocao (estradas pnncrpars. secundanas e 

Y1c1nars) 
Nalguns usos, lodavra, conquanto lenha SidO aprcsentaao movrm4!;n· 

to processual mars baixo (mas, sempre, supenor ao parimeuo da Ler no 6.947181), deve

H esclarecer que 1sto decorre da lne.:•stenc~a do propno orgão iud•ciãrio nessa cidade. 

O deslocamento do c1dadão e de suas testemunhas tern custo econõmrco e social que o 

desestimula a rerv1ndrcar seus d1re1tos. E a chamada demanda repr1m1da. 

TOdo o rnlenor do Estado de São Paulo tem expenmentado um cres

dmento economrco 1néd1to até em nossos dias. A cap1t.11, exatamente por ter sofrido 

eue cresc•mento no decon-er das ulllllllls décadas, atravesa, agora, um momento de 

retrapo. com.JJ mudllnça e/Ou 1nst~çio ae industnas no rntenor, onde as condições 

mostram-se ma1s ravorave1s. E claro o exemplo,.de Sumare, novo polo da Jndústna auto

IIIOUva, que 1• sea•a a empresa tlonda do .Japão Caso sem•lhante e o de Caçapava, 

com a nova labrrca da Volkswagen. 

Crese~menlo 1denlac,p lambem ocorre no complexo formado pelas ci

dades de Sertaozanho, Jabot1cabal e Ribe~rio Preto. neste caso. em ruao do acre'Sc1mo 

de dem.nda decorrente das atiVICiades da lndústna sucro-alcoole~ra. Milhares e m1lha• 

res de can~~vrell'os afluem para essa regiAo na safra da cana de açucar • 

.Já em Paulan1a, a ampllaçio do po1o petroqu1m1co faz desaguar na 

Junta ele Conabaçao e Julgamento daquela C\dade cada vez mBIS processas, IncluSive 

dos trabalhadotes d.;~ construção CIVIl. 

Por sua vez. a cnaçaa de uma .Junta de Conc111açao e Julgamen1o em 

Slo Joaqu1m da Barra e claratnente JUStificada pelo mov1mento processual da tunsdl· 

çio. tendo atlngado, em 1996, pataiiUires semelhances .. os d.•• Juntas de grande m~~:

mem:o. (Cimplftas Jund1a1, Rrbe.rio Preto e São Jose dos Campos), sendo ceno que se 

laz 1mprescrnd1vel desmembrar essa area daquela da Junsc:llção de lluverava 

Ja em São Sebast&ão. verd1c.a-se uma muiUPIIcrdade de matenas lr•

DalhlslaS' reopanrdas pr~nc1pa1mente. entre questoes de pon:uar~os e pe1role1ros. Caso 
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wenhll a Mr cnaaa uma ~unta cse Concdaaçao e Julgamen1o nessa cidade. a acesso • 

oluaüça por gane dessas categor•as sena notonamente maas eflc:az,.. 

Por tam no caso de Teodoro Sampaao o acesso a R1t9•BO e exuema

mente dificultado, tendo em vasta a .d•stancaa e as conaaçoes das estraaas. Para se ter 

~ ..... ldtla, hole, de Rosana (extremo oesw do Estado) ate a Junta de Presaaente Yen-

018&11.1. lemos maas de 150 Km. o lunsdlclo~U~do nao rem condiÇãea. aequer ecõnãml

••· para H daslocal' ale lã. nem suas testemunhas. Com a cnaçao ae urna Junta de 

ConciU.Çio e Julç·.~mento em Teodoro Sampaao, essas dlfaculdades ...&.m muumiDQaa. 

Aa nece:as1dades de camp1nas, Presidente Prudente e ltap~n são por 

......._ evklentes: o numera de demandas e elevado e tende a piorar. 

A &ltuaçio da ltapeva, a aeu tumo. e uma das mais 1M'eocupantes. A 

alll81 lunsdlçlo desu .Junta e a maiOr de todas. terrrtonalmente falando. Tral.ll-se da re-

gtlo 111818 pobre do Estada de Sio Paulo., juntando-se a ela a regala do Vale dO R~,.. ... 

Ac.Nnclacle-............-..-·nio.....,__IIUIIIIII· 

viMea. na IIIQIIIeldo. é: o que H padll,_.. repila ••· ·~· 

O. U -oderar, _.-.que hi ononde lnleresM M IMtll .. çic> daS alu• 

- jonas. ---que mu--· Munlclpllls, pore-., li u -•po
......, 8 ..... ......,... p8l'll as sedee d ..... juizas ldbalhlstas.lncluSive 1oa& IMIICID ai---__ ca_, ___ ... ..,._...,..-.;io: 

• 1 .lua: do TraUihD Subslttuto 

• z Juizn Clã-

• 1 Dlletar ele SecraW1a (FC.Q!I) 

• S-lll•ohld-1...,.1-. ·- --•tunçioiM 

011c:1a1 ele JIIOIIçll Aval_, 

• 7T-........,..._(nlwlk--.o) 

• 2 An .. letes .....,....._(nivele~ 

• ZTtcnlcosJudl-(lliwl-1 

Levando ... • em conta e 1111tue1 sduaçio ec:on6mlu do peas é que fõr· 

..-mos a presente proposta. pOIS HSIIS dezenove ilnadades e Hnm cractas (15 .lun-
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tas e 4 "crvtçcs dco [Hst••butC;tO' reD;esemam o m~n•mo que DOOena ser ted.o para aten

der a aemand.J pr o.:c-ssuaa a a 1 ~· RE:q•ao da .Juslu;a ao TrabalhO 

Alem c.•s~o e.s.te RegtOI"'.J• cm "onuoe a a s•gn•flcaz•v.:a carenc1a de 

pess.oal eiTI seu Ouacro tem c.crc.;:s oe ~00 s.ervaaorcs mun•c•pa•s ccd•dos. pessoal com 

que se procura suem .l•nda cu'.:' r'I.JO •ntegwlrncnte a necessadade ac mao de-obra para 

a prestaçao tur•sd•c•onal 
O panorama mostrado nao e ITI.enos somcrto ern termos de segunao 

graU de fUIISdiC:JO 

o TRT que em 1986 l•nha 23 Ju•zes e tres Turmas. atspoe, hOJe, de 36 

Jutzes e ctnLo Turmas Crescc~.o. mas nao a ponto de atenaer a demanda. E o segundo 

Trtbunal do pats em tudo menos em termos 01 çamentanos. de pessoal. de mstal:u;oes 

etc 
Emergenc1a1mente, no entanto, ren.1nd1ca·se o aumento de pessoal 

Pllra que se possa dar conta de saldo de 65.000 processos. aguardando dlstrabuu;io. É 

humanamente 1mposs1vel trabalhar um Juaz com. apenas. 4 serv1dores em seu gabinete, 

undo um assessor, um d1g1tador, um chefe de secção e o agente de segurança. preten

de comparar o caso de Cilmp1nas com o de ouns reg1ões. 

Justamente par este motiva e que este Ret•onal esc. atualmente efe ... 

tullndo um muurão em 21' grau. perseguindo a meta de reduzar drasuc:a ou campletanae ..... 

te este acumulo, bem como de dar efetlva vazio aos ma1s de 2.700 processos mensais 

NCebldOS 
O sobreeldo mut1rão, 1• em andamento. rea11za d1strlbu11;ão de 30 pro. 

ceasos semana•s de relator e 1dent1co numero de reVIsor. alem dos processos de com· 

ped~te1a or•gmar&a. Todas as remessas de oÍic10 toram .1hstnbu1das em carater extraordl· 

nano, cabendo aos Jutzes da Seçao Fapec&ahzaca. de uma só vez. ma&s de soo 

processos 

Justd1ca-se, po1s, tal como ocorreu com o E. Trlbun~~l RegiOnal da 

Trabalha da &• Reguio. a cnaçio da '21 assessor de luiz. sendo certo que se dest1na aos 

..,.dores do quadro. 

Diante d1sso. estamos propondo, lambem. a cnaçio de 344 eargos de 

pruvamento efet.vo, sendo 150 de AnaliSta JudiCIÍino e '194 de .:rec:ruco Judlclário para os 

6rvãos de 1° Grau, o que elevar&a de 09 (nove) par• 13 (treze) a mecha d• servidores por 

Junta, alem de ma1s 72 can;~os de Analista e Técruco JudiC.,.nO destinados a UQUnda 

lnatãnc~a. 

Reiteramos que a 1P Reglio. Cl"'llc:la .,. .. lei 7..52GIIfl. tem lurasdl;la 

sabre eoo mun•c1p1os em todo o Est.ado de Sio Paulo t a 2&. Reglio •barca 45 rnunu:a

plos • Slo Paulo, area metropolitana e Ba1xada Sant1sta), sendo certo que dispomos em 

1a.lnstãnc1a, de 112 Juntas de Conclli•ção e Julgamento e 18 D1str1bu1ções dos Feitos • 

•••••• ·-· •••••••••• 0000 00 --·······---·-·-···-o ·········--·-·--·----
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Ob•ervaq~~o. a Ubela acima demonstra. par tipo de processo e por 
ano. o lng~Wsso de novos •lulzamentos 

Oa numeras sio grandiosos e merecem urna analise crrtlca. pala"'"· 

Ui·ae do 2CI (segundo) melar Tribunal do Trabalho do pa1s. Se a media do ano de 1996 em 

IOda a 1a lnadlnc•a C1.907 novas reclamaçoes) t supenor a med•aldeal de 1.500 proce• 

soa novostana. o que dl. er de ak}umas .SUnt•s de Conc•llaçio e Julgamento, como a.. 
bedouro. nuverava, JabotiCIIbal. Ume•ra e Sertiozlnho, que alulzaram, cada uma, no ano 

do 1 91&, mola do 2.--os? 

-------------------------·------
Par c--M1wel. em função do movlmomo do primeira grau. 

eleva-ee, a cada ano, b número ale recursaa submetidas a apreclaçio do Trlbunlil Reelo 
MI, como lambem .. elevll o núnlera de aç6ea reKts6rilis. manüdos de seg.,.nça 

diUodloo --o connnos do jurladlçAo.. Esu tem ••do umo constamo hlll10rlcll do 

plono conhoclmemo pUbUco. 

O nini ele .... m,.nta cre•oeu. perclll"'"',...nte . ..mw 1.910 e 1..-: 

• 114'11o no I-dll 1L IMtlnclo; 

• t53'11ona2o.lnMincloe 

• tt'lloom_do_llncloorlglnirllleloTRT. 

Considerando ....... - qll8llllt8tlvas p10Gei1U818 Ua 8 unl-
-lhlala •-na- a C:.mpt...., e..............,-·-""'-" 
tCIO'IIo oniN 1.-a o ,..._ coodomw d~tn o grátlco ellllbnl,- 18 com •-

INdo mHie do 2.250 pracouoo- .lunla a. Conclllaçio e .lulgemomo. 

Soo••"'" 11_. III•- e-..çlo. eU.de eo ello- do .... 

pon•eNifrdllde e .... ,.,... seatiflalae pwa=·w da8 ................... de uücle • .._.. •1-

c:ançaclo ...- -=-•ttdede prooe ... l. o que n1o 6 be••Oclado ,.._ an;amentoa'enu

olo,ta- polllo lne111leç6n III cll-lçio- ca... 

Elo. paio, -ooeo MIRiatioa elo C. T-~elo T--o 

Melaiilliioa do CCII~~graasa Nrc'o...._ -- ..._, q&M na. levll1111 6nalstlr na pleitO daa nane 

,,_,......, .... ...._ •-••• ··•, ualm oamo no.......- do qll8dr0 de peualdu 

.lun18a andpe e, •• .. ,Tf'le!11.f.._fl •I'VIdON• ...... atuaretn no ugundo grau ele -----·---

ConsiderandO a expa çlo lransa&a. 1mpõe-ae a mplementaç.ão de .... 

gemes prowdinaas na senhCio de dalar a esiiUiunl 110 IObrediiO Tr•bunal daS metOS n:l...,... 

- oo de_.,.., u11Sfal6no de ..... alnbuoçóes. -que se p.ap6e a cnac;Ao das Un· 
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dac:Jes de Prnnetro Grau da JustK;a do Trabalho da ts• Peg•ao t:etn como dos cargos constan 

tes dos Anexos 1 e 11 oo anlepro,eto ae ler ora submetrdo a acreC'Iaçao de Vossas Excetencaas. 

os quars representam quantdahvo mrnrmo oara o a1enormenro emergenoal das necessiCiaces 

atuars de tnfra estrutura do Trrbunar ReÇJronar do Trabalho ca t5• Regrao sed..ado em Ct.mor 

nas no Estaao oe São Paukl 

Com estas consrderaçoes submeto c, aneao anteproreto de ter a aprecaa 

çao desse Poder LegaslaiNO espe~~~~ndo que a propos1Çao mereça a maiS ampla acolhida. con

VWiendO·se em lei com • urginaa passwel 

Brasoloa·DF Ott ele IUiho ae 1997 

atMq,,".f!!& SANI 
::!!:~"!.~o 

T_, .._..,..do Tralllllhtl 

(À Comtssão de Constttutção. Justiça e Cldadama J 

JUNHO 1998 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 91, DE 1998 
(N° 575/97. na Câmara dos Deputados) 

Aprova o tex~o do Tra~ada sobre a 
Não-Prol1feraçã.o ae Al:mas Nucl.eares, 
conclu1do em le da JU~ho de 1968, com 
v1stas a adesão pa1o Governo 
Bzoas11e1ro. 

O CONGRESSO NACIONAL dec~eta. 

Art. 1 o F.1.ca apzoovado o texto do T.ra tado sabre a 

Não-P~ol..1.feração de Armas Nucleares, conclu.1.do em 1° da Julho 

de 1968, com v1stas a adesão pelo Governo Bras11e.1.ro. 

Paraqrafo un1ca. F.1.cam SUJe1tos a aprovação do 

Conqresso Nac1onal qua~squer ates que passam resultar ea 

rev1.si.o do refer1do Tratado, ass.1m como quaJ.squ.er &Justas 

compl...a.entar•s que. nas teC~LDs da .1nc1so I elo a.rt. 49 ela 
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Constl.tu>.ção Federal, acar:t'etem encargos 01.1 comprOIIU.ssos 

gravosos ao patr~ón1o nac1onal. 

Art. 2" A adesão do Bras1l ao presenta Tratado está 

v1nculada ao an tend.2.11len to da que . nos tar.m.os do art~go VI , 

serão tomadas med2.cias efet~vas v1aand.o à cessação, - data 

prox~a, da corr~da a~nt~sta nuclea~, ~ a compLeta 

el2.m1nac;i.o da todas as aaaas atõm.s.cas. 

Art. 3° Este Decreto I.eql.slatl.VO entra - Vl.!JOr na 

data de sua publicação. 

r ~ "---o "'-A 

V> 'sa!-\ I --)--

TRA T -\DO SOBRE -\ NÃO-PROLIFERACÃO DE ARMAS NUCLEARES 

Os Estados stgnatanos deste Tratado. destgnados a seguu como Panes 
do Tratado. 

Constderando a devastação que uma guerra nuclear trana a toda a 
humamdade e. em consequência. a necesstdade de empreender todos os esforços para 
afastar o nsco de tal guerra e de tomar medtdas para resguardar a segurança dos 
povos. 

Convenc1dos de que a proliferação de armas nucleares awnentaria 
constderavelmente o nsco de uma guerra nuclear. 

De conforrmdade com as resoluções da Assembleta-Geral que reclamam 
a conclusão de um acordo destmado a 1mpedtr mator d1ssemmaçào de armas 
nucleares. 

Comprometendo-se a cooperar para facthtar a aphcação de salvaguardas 
pela Agêncta lntemac10nal de Energta Atõrmca sobre as attvtdades nueleares 
pac1ficas. 

Manrfestando seu apo•o a pesqu1sa. ao desenvolVImento e a outros 
esforços desllnados 3 promover a aphcação. no ã.mbno do ststerna de salvaguardas da 
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->.génc1a lnlemacional de Ener~ta Atô1mca do pm•c•p•o d~ salva!;uardar de modo 
eteii\O o 1rans11o lie matena1s fonte e tisse1~ espec1:ns por rn~10 do c:mprego. em 
cenos p ... ,ruo~ eslrarel!'ICOS. de msrrumenlos (. ... r"~ulras !e.:rm.as 

Alirmdllllc• o pnnc1p10 de que o, bcneliciOS das aphçações pac11icas da 
l~Holog1~ ~:uclear - u•clusi\e quarsquer den,ados 1ecnolo~•cos q~,~e ubteuhiJJD as 
polêncras nucleannenle armadas mediante o deseti'OI\11ne1UO de aneíatos nucleares 
ellpl~tsrwos - devem ser postos_ para fins pac•ficos_ a drspos1çào de todas as Partes do 
Trata@_ seJam elas Esrados nucleannellle annad.Js oo não_ 

Convenc1dos de que, na promo.;ão des1e pnnc1p1o. Iodas as P,n.es 1~10 o 
drreno de pdmcrpar no rnlerc:imbro rnars amplo pc>ssl\el de rnfonnações CIAIII!Ificas e 
de comrrburr _ •soladamenle ou em cooperação com outros Estados_ par-a o 
desenvol\ unento crescem e das aphcações da energra nuclear para tins pac1ficotõ. 

I>ecla• ando seu propos1to de consegmr no meutlr pra7.o poss•v~- a 
cessação da cornda annamennsta nuclear e de ado1ar med1das elicazes tal.c;ie•n~ ao 
desamramdtiiO uuclea1. 

IHstando a cooperação de lodos os Eslados para a cons~ão desse 
bb.Jeuvo, 

Recordando a delenmnação expressa pelas :Panes no preàml;wiQ do 
Tralado de 1963. que pr01be lestes com armas nucleares na atmosfera, 110 e~'llfO 
cósm!UI e sob a 81!Ua. de procurar obter a cessação definmva de todO& os ~ ~ 
armas nuçleares e de prosseguir negociações com esse objeuvo. 

DeaeJando promover 8 d1mmu1ção dr,. tCRsão JIJiemac:lonel e o 
fortalecur~~:Mo da çonliança entre os Estados, de modo a facilitar a cessaçãQ .d,a 
fllbniCBÇio cja armas nucleares. a hqu1daçio de todos seu estoques eXJSI_el\let e a 
eliminação da$ arsemqs 11111:1ona•s de armas nucleares e dos IJ!l:IOS • seu I~CJ. 
consoante um Tratado de Desmnamento Geral e Completo, q efiCIJZ e ~ 
CCIIIIJ'ole mlem&ICJUnal, 

Recordando que, de acordo com a Cana das ~~ Umdas, o~ €~ 
devem abstec-se, ern suas relações mtemac1omus, da ameaça ou do uso .cl;t f~ 
eontra 3 mtegndade lemtonal ou a mdependênc1a politica de qualquer Estado. 01,1 ,ag~r 
dt qualquer outra maneira contrána aos Proposuos das Nações Umdas, e q~~te o 
eslabel~1mento e a manutenção da paz e segurança mtenHIC:KIIIaiS !levem w 
promovutos com o menor de:w•o poss1vel dos recursos hljlllliJIC)s e ~m1cos 
HJundiats para armamentos 

Cqnv1eram IW seguane 
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ARTIGO I 

Cada Estado nuclearníente armado. Pane deste fratado, compromete-se 
a não transfenr, para qualquer rec1p1endano, armas nucleares ou outros anefatos 
explos1vos nucleares, ass1m como o controle, d1reto ou md1reto, sobre ta1s armas ou 
anefatos explosiVOS e, sob fonna alguma assistir, encoraJar ou mduz1r qualquer 
Estado não-nuclearmente armado a fabncar. ou por outros mems adqmnr armas 
nuéfeares ou outros anefatos explos1vos nucleares. ou obter controle sobre 1a1s armas 
oLI anefatos explos1vos nucleares 

ARTIGO 11 

Cada Estado não-nuclearmente armado, Pane deste Tratado. 
comP'fomete-se a não receber a transferência, de qualquer fornecedor. de annas 
Hucleares ou outros anefatos e'1plos1vos nucleares. ou o controle. d1re1o ou incbreto. 
sobre ta1s armas ou anefatos explos1vos. a não fabncar. ou por ou1ros me1os adqumr 
armas nucleares ou outros anelàtos explos1vos nucleares. e a não procurar ou receber 
qualquer asSJstetK:m para a fabncação de annas nucleares ou outros anetalós 
el(j)losivos nucleàres 

ARTIGO III 

Cada Estada não-nuclearmente armado. Parte deste Ttatado, 
COI'npl'omete-se a ace1tar salvaguardas - conforme estabelecidas em wn acordo a ser 
negoo1ado e celebrado com a Agencta InternaciOnal de Energta Atôm1ca, de IIOflrdo 
c"óm o Estatuto da Agência Intemaclonál de Energta Atômica e com o sistema M 
salVaguardas da AgênCia - com a finalidade cxclus1va de verificação do cmnprimento 
das obrigações assumidas sob o presente Tratado, e com vistas a •mpedft que a 
energta nuclear destinada a fins pacíficos venha a ser desVIada pWa armas nucléares 
ou outros anefatos explosiVos nucleares Os métodos de salvaguardas prevtstos nesre 
Átligo serão aplicados em relação aos matenms fonte ou fisseis espectais, tanto Iili 
fBSII de sua prOdltção, quanto fias de processamento ou ufihzação, em qualquer 
1nstalaçio nuclear pnnc1pal ou fora de tais instalações As salvaguardas prevtltli!i 
neste Aft1go serlo aphc:adas a todos os matenais fonte ou fisscn9' cspecia~ uados em 
todas as át1V1dades nucleares pacificas que tenham lugar no terrilóno de tal Estado, 
sob sua JIB'Isdu;io, ou aquelas levadas a efeito sob seu controle, em qualquar <nAto 
local 

2. Cada Estado. !>arte deste Tratada, compromete-se a não fonteccr 

a) matenal fonte ou fissil espec1al, ou 
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b) eqmpamento ou matenal aspectalmente destmado ou preparado para o 

processamento. uuhzaçào ou produção de matenal fiss1l espec1al para 
qualquer Estado não-nucleannente armado. para fins pacíficos. exceto 
quando o matenal fonte ou fiss•l espectai esteJa SUJCIIO as 
salvaguardas pre•1stas neste Arttgo 

J As sal\3guardas ex.~grdas por este Art1go serão tmplementadas de modo 
que se cumpra o disposto no Arttgo IV deste Tratado e se evtte entravar o 
desenvolvnnento econômtco e tecnológtco das Panes ou a cooperação mtemac10nal 
no campo das anv1dades nucleues pactficas. mclus1ve no tocante ao mtercàmboo 
mtemac10nal de matenal nuclear e de equtpamentos para o processamento. uuhzação 
ou produção de matenal nuclear para fins pactficos. de confonmdade com o d1sposto 
neste Amgo e com o pnnctplo de salvaguardas enunctado no Preàmbulo deste 
Tratado 

4 Cada Estado não-nucleannente annado. Pane deste Tratado. devera 
C:elebrar - tsoladamente ou JUntamente com outros Estados - acordos com a Agêncta 
lntemactonal de Energ•a Atômtca, com a finahdade de cumpnr o dtsposto neste 
Artigo, de confonmdade com o Estatuto da Agêncta lntemactonal de Energta 
Atômtca. A negoctaçio de t31s acordos devera começar dentro de 180 \cento e 
ottenta) chas a parur do começo da vtgêncm do 1 nuado Para os Estados que 
depositarem seus tnsti'UIIIelltos de ratificaçio ou de adesio apos esse penodo de 180 
(cento e ottenta) dias, a negoctaçlo de t31S acordos deverá começar em data não 
postenor à do deposito daqueles mstrumentos Tats acordos entrario em vtgor em 
data nio postenor a 18 ( dezotto) meses depots da data do tmcto das negoctações 

ARTIGOlV 

Nenhuma dtspostçio deste Tratado sera mterpretada como afetando o 
dtretto malienãvel de todas as Partes do Tratado de desenvolveretn a pesqutsa, a 
produção e a utibzaçio da energta nuclear para fins pacíficos, sem dtscnmmaçio, e de 
confonmdade com os Arttgos I e II deste Tratado 

2. Todas as Panes deste Tratado comprometem-se a fac1htar o mats amplo 
nnercãmbto possível de equtpamento, maten31s e mformação ctentífica e tecnolób'lta 
sobre a uubzaçio pacifica da energta nuclear e dele têm o diretto de pantctpar As 
Partes do Tratado c:m condições de o fazerem deverão também cooperar 
•soladamente ou Juntamente com outros Estados ou Orgamzações lntemactonats -
com VIStas a conmbutr para o desenvolvtmento crescente das aphcações da energta 
nuclear para fins pacíficos. espectalmente nos temtonos dos Estados nio
nucleannente annados, Panes do Tratado. com a devtda cons1dero~ção pelas 
necesstdades das regtões do mundo em desenvolvunento 
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ARTIGO V 

Cada Pane deste Tratado compromete-se a tomar as med1das apropnadas 
para assegurar que, de acordo com este Tratado. sob observação mtemac10nal 
apropnada. e por me1o de proced1memos mtemac1ona1s apropnados. os beneficias 
potencws de quatsquer aplicações pacificas de explosões nucleares serão tomados 
acessíveis aos Estados não-nuclearmente armados. Panes deste Tratado, em uma base 
não d1scnmmatóna, e que o custo para essas Partes, dos exp!os1vos nucleares 
empregados, sera tão ba1xo quanto posSI\'el, com exclusão de qualquer custo de 
pesqutsa e desenvolvnnento Os Estados não-nuclearmente armados. Panes deste 
Tratado, poderão obter ta1s beAefictos medtame acordo ou acordos internactOJlats 
espec1a1s, por me1o de um orgarusmo u11emactonal apropnado no qual os Estados 
não-nuclearmeme annados terão rept"esemação adequada As negoc1ações sobre esse 
assunto começarão logo que poss1vel, apos a entrada em vtgor deste Tratadp Os 
Estados não-nuclearmeme annados. Panes deste Tratado, que assun o deseJem, 
poderão tambem obter ta1s benefictos em decorrência de acordos b•lat~ra1s " 

ARTIGO VI 

Cada Pane deste Tratado compromete-se a entabular, de boa fé, 
negoc1ações sobre medidas efetivas para a cessação em data pt"OXtma da comda 
annamenusta nuclear e para o desarmamento nuclear. e sobre um Tratado de 
desarmamento geral e completo, sob esmt~ e eficaz controle mternac1onal 

ARTIGO VIl 

Nenhuma cláusula deste Tratado afeta o d1reno de qualquer b'fiiPD de 
Estados de cooclutr tratados regtona1s para assegurar a ausênc1a total de armas 
nucleares em seus respectivos temtónos 

ARTIGO VIII 

Qualquer Parte deste Tratado podera propor emendas ao mesmo O texto 
de qualquer emenda proposta devera ser submeudo aos Governos deposllários, que o 
cm:ulará entre todas as Partes do Tratado Em segwda, se sohcttados a fazê-lo por um 
terço ou rruus das Partes, os Governos deposllános convocarão wna Conferênclll, á 
qual conv1darão todas as Panes. para cons1derar tal emenda 

2. Qualquer emenda•a este Tratado devera ser aprovada pela mmona dos 
votos de todas 3S Panes do Tratado, mclumdo os votos de todos os Estados 

36S 
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nuclearmenae armados Partes do Tratado e os \otos de tod::s as outras Partes que, na 
data em que a emenda f01 Circulada, seJam membros da Junta de Governadores da 
Agência ln1emac10nal de EnergJB Atõrmca A emenda ·entrara em v1gor para cada 
Pane que depositar seu mstrumenlo de ratificação da emenda apos o deposito dos 
mstrumemos de ratificação por uma ma1ona de todas as Panes, mclumdo os 
mstrumentos de ratificação de todos os Estados nuclearmente annados Panes do 
Tratado e os mstrumentos de ratificação de rodas as ouaas Panes que, na data em que 
a eme11da f01 ctrculada. seJam membros da Junta de Governadores da Agênc1a 
Internacional de Energ1a Atõrmca A partir de emão, a emenda entrara em VIgor para 
qualquer outra Pane quando do deposito de seu mstrumento de ratificação da emenda 

3 Cmco anos apos a entrada em \1gor deste Tratado. uma Conferência das 
Panes sera reahzada em Genebra. Su1ça, para a\ahar a Implementação do Tratado. 
com v1stas a asse11urar que os proposltos do Preãmoulo e os d1spos111vos do Tratado 
estejam sendo executados A partir desta data, em mrenalos de 5 tcmco) anos, a 
ma1ona das Partes do Tratado podcra obter · submetendo wna proposta c9m essa 
fll13hdade aos Governos deposltanos • a convocação de outras Conferências com o 
mesmo objellvo de a\ ahar a Implementação do Tratado 

ARTIGO IX 

Este Tratado estara abeno a assmatura de rodos os Estados Qualquer 
Estado que não assme o Tratado antes de sua entrada cm VIgor, de acordo com o 
paragrafo 3 deste Artigo, podcra a ele adenr a qualquer momento 

2 Este Tratado estara SUJCI!O a ratificação pelos Estados Sl!lllatanos Os 
Instrumentos de rablicação e os illstrumentos de adesão serão depositados Junto aos 
Governos do Remo Umdo, dos Estados Urudos da Amenca e da Un1ão Sov1ct1ca. que 
são aqu1 des1gnados Governos deposnános 

3 Este Tratado entrara em VIgor apos sua ratificação pelos Estados cuJos 
Governos são dcs1gnados depositários, e por 40 (quarenta) outros Estados s1gnatanos 
deste Tratado e apos o deposito de seus mstrumentos de rauficação Para fins deste 
Tratado, um Estado nuclearmente armado é aquele que tiver fabncado ou explo<bdo 
wna anna nuclear ou outro artefa110 e:~tplos1vo nuclear antes de I" de JBilCiro de 196 7 

4. Para os Estados CUJOS mstrumcntos de rabficação ou adesão sejam 
depositados apos a entrada em VIgor deste Tratado, o mesmo entrara em VIgor na data 
do deposito de seus mstrumentos de rauficação ou adesão 

5 Os Governos depos1tanos mfonnarão prontamente a rodos os Estados 
que renham assmado ou adenda ao Tratado, a data de cada assmatura, a data do 
deposito de cada mstrumcnto de ratificação ou adesão. a data de entrada em vigor 
deste Tratado, a data de recebimento de qua1squer pedidos de convocação de uma 
Conferencia ou outras notificações 
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6 Este Tratado sera-reg:tstfado pelos Go\emos deposuanos_ de acordo com 
o An1go I 02 da Cana das Nações Urudas 

ARJIGOX 

Cada Pane tem_ no exerc1c1o de sua sober:uua nac1onal. o d1reuo de 
denunciar o Tratado se dec1d1r que acontecimentos extraordmános_ relac1onados com 
o assunto deste Tratado, põem em nsco os mteresses Sl!premos do pa1s Devera 
notificar essa denuncia a todas as deJ1lals Panes do Tratado e ao Conselho de 
Segurança das Nações Urudas, com 3 ttrês) meses de antecedêncl3. Essa nOtificação 
devera mclu1r uma declaração sobre os aconrec1memos extraordmanos que a seu JUÍZO 

ameaçaram seus mteresses supremos 

, Vmte e cmco anos apos a entrada em '1gor do Tratado. reumr-se-a Luna 
Conferénc1a para dec1d1r se o Tratado contmuara cm ,,gor mdefimdamente_ ou ~e sera 
estend1do por um ou ma1s penados ad1clona1s fixos Essa dec1são 9era tomada pela 
ma1ona das Panes no Tratado 

ARTIGO XI-

Es1~ Tratado - CUJOS texto em mglés_ russo_ francês_ espanhol e chmês 
são tgualmente aulênttcos - devera ser deposnad0 nos arqui\'C'S dos Governos 
deposnanos C optas de\1dameme autenttcadas do rre>ente 1 ratado serão transtTUttdas 
pelos Go,emos deposnanos aos Go\emos dos Fsrados .:jue o assmem ou a ele 
adtram 

MENSAGEM No 716. DE 1997 

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL 

De confomudade com o disposto no an_ 84. rnc1so vm. da Coosntwção 

Federal, tenho a honra de submeter a elevada coostderação de Vossas Excelências, 

acompanhado de Expos1ção de Mouvos do Senhores Mlrustro de Estado da Jusnça, 

Mlnlstro de Estado da Mannha Mlnlstro de Estado do E'\erctto, Ministro de Estado das 

Relações btenores. Mmtstro de Estado da Aeronáutica MIIllstro de Estado Chefe do 

Estado-M:~~or das Forças Armadas, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da 

Prestdêncta da Republica Chefe da Casa Militar da Prestdêncta da Repúbhca e 
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Secretano de Assuntos Estratemcos da Pn:stdêncta da Repubhca. o texto do Tratado 

sobre a Não-l'rohieraç.io de Armas Nuclcare>. ,,_,ndUido em 1- de JUlho dc 19t>8. com 

'tstas a ades:l.u pelo Governo bra»tietro 

de 1997 

c 
- 1 ... 

EM INTERMINISTERIAL n" ::: iMJ/M\1/MEv"l-lr.E."\!.>.FEMFA/CC·PR!CM-PRISAE-PR 

Bras1h.1. :o de ·unho de 1997. 

Excelenussuno Senhor Prestdente da Repubhca., 

Temos a honra de submeter a Vossa Excelencta prOJeto de Mensagem que 
encamtnha ao Congresso Nacional o Tratado sobre a Não-Proliferação de Armas 

Nucleares (TI-lP). aberto a assinaturas em primeiro de julho de 1968 e em vigor desde S 
de março de 1970 

2 O TNP tem s1do a peça c~ntral d~ reg1me de não-proliferação de annas 
nucleares e fo1 ele o responsável por não se rerem marenalrzado as preVJsões que se 

faziam nos anos sessenta de que. em periodo de tempo relatiVamente curto. o mundo 

terra de convl\er com 'mte ou mars par ses dotados de annas nucleares Nesse cenário 

sombno. as poss1billdades de que eclodrssem um ou ma1s conflitos nucleares seriam 
extremamente elevadas O fato de que essas prev1sões não se matenallzaram é prova de 
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·l~e 0 T'.P ap!!s:u d.:- suas possr\CIS unpcrf!.!içõ::.:, ~,·um ll.ltJ·~"' cfi.·rcnt~ a._:, ter ton1:1do 
, muu.l , um :J.rnbu!nk~ mar;; sl!'guro dv 1.1ue ele P·)JcrrJ t:.!r s~oi .... 

U 1 i-!1' C"ntrctamc' scrnp1c f..._i, ol·1:tl) dr:: C.11lh.:l \ Jlli"'CIJ ..~1 ddJ.s tmha a 
r .... 1 '-' l1h.., J._ que ele CIIJ\.:1 umJ oJJcmmt.:om::~.::wn.d t.m ,,u~. $•. r .... ~'a!t.:-..:rJ a cmco 

jl.!l'to...) L(lun.s r~tadu5 UmJos IJança. l~emo lllldO c l_mj.J ')~,1\h .. (I ... J. su,:~dJJa pda 
! ... u:r..:, ·,,, Ruo;sa). o dzrcno J~ possuucm annas nuclC'Jre; Clh]U:tiiiO ~~~~J\3 ~sse: due1to 
..::vs d .. mars Out1a c1itrca. 1111f>UJ1.:mte que sc fazr:l era a de que 3:, polcn~IJ'" nudcanncnte 
::.rm.::d3; n:ll1 a.ssunuam um ~omrron11sso claro e mequl\o.:o cum a dl.:'stnuç.io de seus 
:lrs~,HJ;]JS Cumpromcli.:J.m-sc apcr~as a anrCJ:Jr ncgv.:ra"õcs de 1.'11..•3 fe. sem espcclfica.çã.o do 
... .., .. •>1\1 \l::..la"O ao J..::sarmamcnto nu.::ica.r e :!. l!m 113t:!.J\I ~.:- d~S:lH":!.mO\\.:> g.e1al e ''-
.. ,_,r:q•k·l·1 

4 S1gnoficat1vo e o fato de que essas cnucas provmh:un não apenas dos 

p31se> que se recusavam a obng:u--se ao tratado, mas também daqueles que dele se 
ha"sm tomado panes e q11e prefensm tentar combater o carater essenc1ahnente 
d1scnm1Ratóno do tratado no ãmbno dos mecarusmos de aval1ação cnados por ele 
propno - as C.onfcrênc1as de Rcv1sào, ocomdas de CIRCO em CIRCO anos No penodo da 
Guerra rna.. taiS confcrênc1as foram marcadas por extensas e acmadas confrontações 

entre as potênci3S nucleares, de um lado. e, de outro. os dema1s membros. que delas 
red:uno\':un um compromisso mais concreto com a de:mução de seus arsena1s 

O Bras1l se encontrava enlre os p:uses que prefenram colocar ênfase nas 
defic1énc1as IRtrinsecas do TNP sem a ele adenr Trata\ a-se de uma pos1çào de prutcípio 
da d•plomac1a bras1leira. que durante munos :trios foi plenamente jusaficada e, mais que 
1sso. uuemac10nalmente acena por grande número de nossos p:lrCetros 

6 O dispositivo da ConstiiUIÇào Federal que proíbe a utilização da energia 
nucle:lr pora fms que não sejam exclusivamente pacíficos tomou. para todos os efeitos. a 
opos1çào ao TNP uma posiUra de defesa de pnndp1o 

O Bras1l abnu mão. defmmvamente. da posse do annamento nuclear por 
me1o de compromissos internacionais juridicamente 'inculantes O primetro deles foi o 
-\cor.:!,, concluído enlre o Brasil e a Argentina p:lra os Usos Exclusl\:unemo Pacíficos da 
Energ•a Nucle:lr, de 1991. que cnou a Agênc1a Bras1leuo-Argentma de Contabilidade e 
Controle de Ma1ena1s Nucleares (ABACC) e pelo qual naciona1s bras1letros reahzam 
IRSpcções em mslalações nucleares argentmas c vice-versa O segundo fo1 o Acordo 

Quodnp:m11e. concluído em 1991 e em v1gor desde março de 1994. entre o Brasil. a 
-\rgenuna. a Agenc1a lntemac1onal de Energ1a Atõm1ca (AIEA) e a ABACC. pelo qual a 
-\!E>. wnJURiamente com a ABACC. aphca sahagu:udas sobre lodo o ma1enal nuclear 

n0 "mt;Jn<:> dos d01s pa1ses. de modo a assegurar que nio ha des' 10 para fins prosemos. 
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•'U ~.!'lJ .1 f.J.bn~:l\~Jo d~ C\plosi\'OS ü cer.:euaJ l_•l o Tr .. uad"' J~. TIJ.relül.._.) J~ 1967, que 

~ 11 ,u umJ 7 .. ,a li\ r e d ... ~ \nnas r ludeares na !. -.'!n.-:3 L~HnJ. e no C Jnoe ~ que so entrou 

~..m .1~ '~r p3•3 o I)I:J..;.II cm mJIO de IOQ~. apos .. ~pro\3o;J~· de: emendas. 

::: Todos esses compromissos represent.:LT. :;1ranuas li1C.:QUI\0.:a:; de que o 

Bra=•l não uuhzara a ener[!•a atõm1ca para fins que não se_131n exclusl\amente pacíficos 
A adesão ao TNP. ponanto. 111na somar-se a um conJunlo de compronussos Uma séne 

de fatores ad1c1ona1s recomendam a adesão tambem como um ato de estraté[!la político

d•plomauca. que va1 alem da s1mples reiteração desses compromtssos para pemuur-nos 
pan1c1par ma1s m1en~amente dos esforços pelo desarmamento e a não-prohferação 

9 O fato e que hoje a manutenção de nossa pos1ção uad1c1onal de oposição 

ao TNP consii!UI rna1s um õnus polillco que um benerk1o. sob qualquer aspecto que se 

cons1dcre O TNP ho_1e em d1a conta com 185 Estados Panes. exatamente o mesmo 
numero de pa1scs que são membros das Nações Umdas Trata-se do ma1s umversal dos 
tratados mtemac1ona1s em qualquer área que se queua cons1derar O Bras1l encontra-se, 
portanto, numa situação de ISolamento, que não e compreend1da por nossos pan:eiros 

trad1c1ona1s Vános de nossos 111zinhos da Aménca do Sul têm pos1ções de pnncipio 

s1m1larcs. que não abandonaram pelo simples fato de terem mgressado no TNP Ao 

contrano. manifestam essas posições de fonna maJs eficaz no contexto polit1co 

contemporàneo 

10 Além do Bras1l. os untcos países com ai[!Wlla 3ll\1dade nuclear que não 

adenram ao TNP são Ind1a Paqutstão e Israel os chamados "Estados no hm1ar" e que 

são considerados detentores de fato de armamento atõm1co c Cuba Os tres pnme~ros 

tem um entorno reg1onal extremamente conflituoso e Cuba se confronta com wna 

superpoténc 1a Neste grupo. o Bras1l está relegado a snuação smgular e paradoxal 

li Essa perspectl\·a enfraquece. do ponto de ,,sta pohuco. a manutenção da 

po>~cào do Bras1l \ comumdade mtemacJOnal optou em sua quase unamm1dade pela 

defesa do aoe1 fe1çoamento do reg.me consagrado no TNP a pamr de dentro do Tratado 

A ausenc1a de um pa1s com o peso c a rnscrção poliuca do Brastl pode ser e tem sido 

maerprc1ad 1 mesmo que erradamente, como sohdanedade aos pa1ses no lumar. dando

lhes de cena forma cobenura polinca. Interpretações desse \les pre_1ud1cam o perfil que 

o Bras1l quer e tem consegu1do projetar no cenáno intemac10nal 

I~ O rcconhecuhento _1urid1co de uma realidade de poder não 1mphca 
subm1ssão acnuca e deve ser baseada na percepção de que o aperfe1çoarnento do reg1me 

de não-o1ol1feração requer ma1s que nunca uma postura de apmo crnico com ênfase 

num d1scurso de deslegnumzação das 31Tl13S nucleares num mundo em que elas se 

tomam cada vez menos necessánas A auto-exclusão mdcfimda lcvana a resultado~ 
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est<ee1s para a poliuca e•tenor do Bras1l Ao contrano. optando por mnuenciar as ações 

d0 rcg1me como membro pleno. fonalecena a pos1ção daqueles que escolheram 

prom-J\er o desarmamento nuclear 11abalhand0 dentro c.:> contexto do TNP - a quase 

tvtahdade da comumdade mtemac1onal 

13 A evolução do quadro mtemac1onal nos úlumos anos, quando se 

quebraram as amarras politico-estratégicas que c:1ractenzaram o período de 

enfrentamento Leste/Oeste, confenu ao reg1me de não-proliferação consagrado no TNP 

uma nova relevância O fato é que, pela primeira vez, com os Acordos START I e 

ST -'.RT II. estão sendo e continuarão a ser desmantelados os arsenais nucleares da 

Rúss1a e dos Estados Unidos Ainda não há pre,1são quanto a ehminação total desses 

ars~na1s. nem dos das dema1s potênc1as nucle:u-es. mas esse objeuvo já e ma1s realista e 

possn·el hoje em d1a. 

14 Da mesma fmma, o tc1mmo da Guerra F1ia poss1bihtou a adoção, em 

I "96. do Tratado para a Pr01b1ção Completa dos Testes Nucleares. conhec1do por suas 

1111<1315 cm hngua mglesa- CTBT O fim dos testes nucle:u-es sempre f01 uma aspiração 

de na1scs oue. como o Bras1l, propugna\am o fim da comda annamenusta O CTBT 

assume uma 1mp011ãnc1a lustonca c'n ~01 dmana ao 1mped1r " apnmoramcnto das annas 

nucle:u-es de modo a toma-las mais letaiS ou ma1s vers:ite1s O fim dos testes nucleares 

COITespondena ao fim da comda armamenusta no seu aspecto quahtam·o Por outro 

lado. os Acordos ST ART l e START I! correspondem : reversão da comda 

:mn:unent1st3 no seu aspecto qu3nllt:lll\ü 

15 V1vemos uma s1tuaçã.:> oue c111bo1a kmgc dJ 1dcal. mostra a'anços 

con-;u.Jcr:J.\CIS n:1 atca do desannarPcnt" 'nh:ic:u muno d•fetcnh~ do •mob•hsmo que 

c:J.ra~lCTizou a GucaTa Fna c Que _mst1ticou 2 rtossa auto-e,clusã.o do TNP CaiJe ao 

Bras• I esnmular os esforços p. fenos e rCI\ md1c:u com \ 1gor a consccuç:io de obJCll\'O 

final d:J. clunmação das :mn:J.s nuclrar~s ~ quC' :)I! ol:mg:J.ra.m :lS. potênc1Js nuclcannentC' 
annadas pelo prclmbulo e ~elo a111go \'! .:1.:> :·:r [sse papel o Brasil descmpenha12 

com muno ma10r cred1b1hdadc e efic:icl3 se pamc1par mtegrahncntc dos mecamsmos de 

a,·aha;iio do Tratado. j,,.lalccldos pela C onferenc1a de 1995, que estendeu 

mdL fin1J:uncnte .l sua \ •génc•a :::'1 cs~C"ntem.!nle. ponanto as d•s..:us,ões scUrc 

desarmamento nuclear deverão concentrar-se nesses mecan1~mos. c não tanto na 

Assembléia Geral das Nações Unidas ou na Conferência do Desarmamento Afinal, 

desarmamento e não-proh feração são as duas faces da mesma moeda. Os mecamsmos do 

1NP são os úmcos capazes de trat:u- de ambos os temas de forma mtegrada. O Bras1l não 

pode estar alheio ou excluído desse processo. nem abnr mão de trabalhar para que o 

artigo IV. que !rala de cooperação para usos pac1ficos de energ1a nuclear, seja 

convemememcmc aphcado 
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16 

adiCIOn315 noo Rr::LSd ,_, <\oordo <)uadnp:m•t" <ntrc - -JE ".. " ".B ".CC. ,, Br::LSII e 3 

Argenuna e um 11p11. .. '-1 mstrumento de sah:::t.~"l..:::::.:.l.:o aora.'lgc:ntt:..:. 1~:11 c::m todo~ os seus 

aspecto;. .Ju ... acvrd'-"'" uuc- qu::tlqucr Laad~..• 1':..-:: av 1-P .._ obrq;;:,.J~... J ~vnclutr Prova 

d1sso e que .1 .''\.fgennn.J. que adenu ao i-P -:.. .... J4Q: nJ.o Fr('Ct~ou ..:onclutr nenhum 

outro a{.ordo de s::th a~ard:1s com a .6JEA. r'-"'' "c-•u3annart1tc atende mtegralmente aos 
reqUISll•JS du 11':1' 

17 1 1 qu(" ~ ... ~ úllo..::l c uma que::.t.:J .. • .. .:-.:.t:nCI:llmem..: POillh .. :l ~Uii!' se d~tine por 

uma op"rã"-' r.:n.tn ... r••r um l.1do ..1 pantClp:lç.:i.:• ...... ::b mtlu.::nt~ e .:rcur.:ncJa\Ja do Brasil nos 

CSfOrçno::; JniC'm.JCII_In.JI-... pr..l•• llC'::03miJ.ffiC'nl•• r.. r ... • -r:"llllfl!rJCjl..l I.. j"'••f •"'•UlH"l Ja.Jü J :lU\0• 

cxclu:::.i~· 11 I o)IHnt..llh~ L' li Jmol"tlil;,ffi•J 

I~ 
. . 
........ _ .. ! I ..... ..: h:nl.I.J '• a.ne'\o 

T ral.:uJn ..,, ,hrl I I ... :..~ ·-J'r, ,, I !l~r.:lç ... u.l J\.!' \r"lnJ~ 

pOftll_'lh,.' l..ll'-l'lllrl·" 11\t:-.~• ltl[ll.THf..tl'•,liLI~ 

u,./t:'.Jrt.~. \.UI•~ 1\. \lt• I: •. HlUZIQO p3'"3 O 

I .. p., 11 

«cu·~ 

llfl ..... l'§.l""lof ""''"''I "'"'"" .~,,,, .. ,,mh •r .. rruuo 
....... ol .. • ..... o .......... 

........ ~-I:.M'R ~ --··l:,o&ao. .... ~·-"-•• 

""~-~ ... -· 
--- ·- .__ ---
""'"' t ........ - .... _ . ..._ .... ,_.,_ 

RUO. •11\U •IIII• .. IPI"'II• 

··~ ....... -- ... 
'll ""11''·'"'' ..... f,,, ,,,•,.: 'h' {1}1,' 

••• 
ll.lolDITO O .. OFIU. llZI.IlAA 

UOiiiH 

.... _.Grt.A.o.k>("llo• ... ~ .. ,.... ..... """' . ....-. 
... L· ..!-

...... - ....._ - •. 
•llliTO "'lo.tor~ 1 "RDO~V 

.......... 'oMo!,.lll ... 
...., "' -••r.~> • 



JUNHO 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL J7.l 

PARECERES 

PARECER ~ 442, DE 1998 

Da Comissio de Constituição, Jusli· 
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
Cimara n• 28, de 1998, que "autoriza a 
promoçio post mortem do Procurador da 
República Pedro Jorge de Melo e Silva". 

Relator Senador José Fogaça 

I - Relatório 

Trata-se de projeto de le1 de IniCiatiVa do Presi
dente da República e que,"" forma da ConSIIIUJção 
fo1 lnte1almente aprectado pela Câmara dos Deputa
dos CUida esta proposiÇão, como 1nforma a ementa, 
de autonzar a promoçio, post mortem, do Procura
dor da Republtca Pedro Jorge de Melo e Silva 

Ass1m. o art. 1° deste projeto estabelece que 
"f•ca o Procurador-Geral da República autonzado a 
promover post mortem, ao cargo de Subprocura
dor-Geral da Republica, o Pocurador da República 
de 1° Categona Pedro Jorge de Melo e Silva, assas
Sinado em 3 de março de 1982, no cumpnmento do 
dever profiSSional. 

Como mlorma o MWllstro da Adm1ntstração. 
Bresser Pere~ra, na ExposiÇão de Mottvos encami
nhada ao Pres1dente da República, "a medida decor
re de solicltaçio do Excelentiss•mo Senhor Procura
dor-Geral da República FederatiVa do Brasil, por In
termédio do OfÍCIO PGRIBAG/N° 124, de 23 de abnl 
de 1997, em que menc1ona a necessidade dE' le1 es
pecifica. em lace da omJSsio sobre o assunto na Le1 
Complementar n" 75, de 20 de ma10 de 1993, bem 
como Informa a extStêncl8 de vários precedentes na 
área m1f1tar, como se venftca do Decreto n• 1 432, de 
3 de outubro de 1962 e das Le1s n"s 1.373, de 29 de 
ma10 de 1951, 4.241, de 5 de julho de 1963, e do 
Decreto-Leg•slallvo nO 70, de B de outubro de 1974 • 

Para o M1ntstro Bresser Pere1ra, "o atendimen
to da reiVIndteação demonstra a solldanedade do 
Poder Executivo no reconhecimento dos relevantes 
serviÇos prestados a Nação pelo ex-Procurador, que 
se não t1vesse sido víbma de lamentavel fato, JS te
na, segundo assevera o Tdular da Procuradona-Ga· 
ral da Republica. galgado, há vános anos, o último 
grau da carre~ra do M1msténo Púbfteo Federal". 

O Procurador-Geral da RepúbliCa, a encami
nhar o ped1do da apresentação de pro1eto de le1 ao 
Poder Execut1vo, destacou que 'o ex-procurador deu 
o melhor de sua lnlellgêllCIB, de sua cultura e de sua 
lonnação moral, no desempenho do cargo ao qual 
se dediCOu com afinco, exercendo com consctêncra 
jUrídiCa o poder de acusar aqueles que praticaram deli
tos contra a adminiStração federal, como reprasentante 
do M1n1sténo PúbliCO Federal junto a Justtça Federal, 

Jusllça Elelloral. Justtça do Trabalho, Jusbça Esta
dual e Conselho Pentlenc18no. sempre com profi
ciência•. 

li-Voto 

Cuida-se, ass1m, de proposiÇãO voltada à msb
lutÇãO da beneficiO prev1denc1ano 1nd1vtduallzado, o 
chamado benel•c•o graciOso, lato que, como ass•na
lou o Procurador-Geral da República, Geraldo Bnn
de•ro. no ofic1o que encaminhou ao Presidente da 
Republica, •nscreve-se na tradiÇão JUrídiCa brastle11a. 
Com eledo, ex1stam diVersas leiS que, formuladas 
em termos assemelhados à proposiÇão que ora exa
m•namos, d1spõem ~oabre a concessão de aposenta
dona ou pensão IndiVIdualizada. 

Há que ressaltar, ao exammarmos p!OjetO de 
le• com tal natureza neste órgão do Senado Federal, 
encarregado, sobretudo, de aprec18r a consbtuc:iona
lldade das maténas que lhe são submetidas, que 
esta propos•ção não contempla requ1sdOS regular
mente ex1g1dos à formação de uma le1, corno a abs
tração e a generalidade. Entretanto, não estaremos 
soz1nhos, mas acompanhados de lurr11nares do mun
do JUrldico brast1e1ro, corno MigUel Reale, que admite 
exceções e taiS regras. A proposiÇão é, asSim, cons
lduc•onalmente admissivel. 

Quanto ao ménto, ha que louvar a 1niclativa do 
Presidente da República de propor ao Congrasso Na
ciOnal este piOjelo de le•. o qual faz JUSilÇa ao eficiente 
e probo Procurador da República Pedro Jorge de Melo 
e Silva, assass•nado quando, exercendo as atnbuções 
de seu cargo, agru para V1Bb1hzar a punição dos que 
cometeram deldos contra a adm1n1stração púbiiCB e 
causaram cons•deráve•s preJUIZOS ao Enino. 

Ass1m, ao rnanles!ar o nosso voto IIMirável à 
aprovação do Proj81o de Le1 da Càmam rl' 28, de 1998, 
nos 8SSOCI8mos às JUStaS homenagens J)I'P"'adas ao 
Procurador da RepubliCa Pedro Jorge de Melo e Silva. 

Sala da Com1ssão. em 

--
l,.L:.·-•-r . - - . --._R- ., __ ~-

----
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PARECER N" 443, DE 1998 

Da Comosaao de Constituição e Jus
toça, sotxe o ProJ8to ele Lei da Cimera n" 
31, de 1998 (n" 4.600198. ns Casa de on
gem), de inocoativa do Presidente da Re
pública. dispondo sobre a aplicaqâo da 
GratHicação de Condição E8pi0Cial de 
Trabalho- GCET, criada pela Lei n" 9.442, 
de 14 ele março ele 1997,- milltane do 
Distrtto Federal. 

Relator Senador Ediaon Lobão 

I - Relatório 

1) Com a Mensagem n• 668, de 1998, o Preso
dente da Republoca estende os benellcoos da lei n" 
9 442, de 14 de março de 1997. que trata da aplica
ção da Gratdocação de Condoção Especoal de Traba
lho- GCET. aos mohtares do Oostnto Federal. 

2) A oelenda me,_gem translonnou- no PL 
n" 4 600. ele 1998. que tramrtou em regome de urgên
coa na Câmara dos Deputados. obtendo aprovação 
no Plenano daquela Casa em 24 de JUnho do corren
te ano 

3) No Senado Federal. JB como PLC ri' 31, de 
1998. loo despachado a Cormssão de Conetrtuoção, 
Justiça e Codadanoa. clesognando-me como relator da 
rnaténa o Excelentossomo Senhor Presodente desta 
Cormssão, motovo pelo qual me compete, neste ons
tanle, aprecoa-lo. 

E o relatóno 
11- Voto 

Com o advento da Leo n• 9 442, de 14 de mar
ço de 1997, cnou-se a Gratdocação de CondiÇão Es
pecoal de Trabalho. denomonada GCET. para os ser
vidores molrtares federaiS 

A Constrtuoção Federal estabelece, no aot 21, 
XIV, dentre outras. a competêncoa da Unoão para or
gamzar e manter a Policoa Molrtar e O Corpo de Bom
beoros Molrtar do Dostnto Federal. e no oncoso X do § 
3° do art. 142, com a redação dada pela Emenda 
CoriStrtucoonal n• 18, de 5 de levereoro de 1998, que 
leo dospora sobre a remuneração dos mrtrtares. 

Consoderando que os mdrtares do DISinlo Fe
deral vêm recebendo a GCET. porem sem os fatores 
percenluaos para o calculo da refenda gratdocação 
concedidos aos demaos moinares lederaos, por meoo 
da Leo n• 9.633, de 12 de maoo de 1998, entendemos 
que os leaJUStes estabelecodos na supracllada leo de
vam ser estendidos, nas mesmas condoc;ões. aos mo
Jrtares do Distnto Federal 

Em razão oo expo&to e verdocando não haver 
nenhum oboce de natureza constotucoonal e legal, 
voto favoravelmente ao Pro1eto de Le1 da Câmara n11 

31. de 1998 
Sala da Comossao 

PARECER N• 444, DE 1998 

Da Comissão de Assuntoe Eca~ 
coa, sobre e Men•gem n" 138, ele 1998 
(Mensagem n" 473, de 23 4 98, na arlg1m) 
do s...mr Preslclente da República, q• 
solicita autorizaçio do Senado Fecleral 
para contndllr operação ele c'*ilto ext.r
no, no valor aquivalenta a 1116 
US$74,000,000.00 (semnts e quatra ml
lhõa ele d61arM norte emwi~-), ele 
principal, entre a República F1ll llllva do 
Braeil e o Bmaillan AmeriC811 lllr.,._d 
Benk, destinada ao flnen :111:-llu do 
Programa de ReapanlhaZZIZIIZIO ela lllarl
nha, a - executado pelo III: IIII: Io ela 
Nlarinha. • 

Relator: Senador Romero JuCii 

I - Relatório 

O Senhor Presidente da Repúbloca, nos tazmos 
do artogo 52. oncoso V, da ConshhJIÇiio Federal, en
viou a esta Casa a Mensagem n• 138, de 1998 
(Mensagem n• 473. de 23-4-98 na ongem) .alocilen
do autonzac;ão para contratar operação de c:aádilo 
externo ernre a Republica Federatova do Brul e o 
Brasoloan Amencan Merchanl Bank. destinada ao 11-
nancoamanto do Programa de Reaparalllaaawlto da 
Marinha, a ser executado pelO Mmosténo da Marinha. 
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O Banco Central do Brasrl rnformou que o con
:rato apresenta as segurntes condiÇões frnancerras 

a) valor pretendido US$74.000.000 00. 
b) prazo de desembolso 2 (aors) anos. 

a contar da data do prrmerro desembolso; 
c) 1uros: ate 3.0% a a. acrma da UBOR 

de 6 (se1s) meses. reaJuStávers semestral
mente, rncrdrndo sobre o saldo devedor do 
prrncrpal, contados a partrr da data do de
sembolso, 

c) condrções de pagamento: 
- do pnncrpat. em 8 Corto parcelas se

mestrars, a partrr do s• mês a contar do pn
merro desembolso, caso o desembolso ocor
ra no 1° semestre a partrr da data de assrna
tura do contrato; ou 

em 7 (sete) parcelas semestraiS a par
trr do 12" mês a contar do pnmerro desem
bolso, caso o desembolso ocorra no 2" se
mestre a partrr da data de assrnatura do 
contrato; ou 

em 6 (seiS) parcelas semestrais, a panr 
do 18° mês a contar do pnmerro desembol
so, caso o desembolso ocorra no tercerro 
semestre a partrr da data de assrnatura do 
contrato, ou 

em 6 (sers) parcelas semestrars a partrr 
do 24• mês a contar do pnmerro desembol
so, caso o desembolso ocorra no quarto se
mestre a partrr da data de assrnatura do 
contrato e antes da data de térrnrno; 

- dos juros: semestralmente vencrdos. 
a partrr da data do desembolso 

O mutuano é a Republrca Federatrva do Brasu, 
tendo como executor o Mrnrsteno da Mannha. 

Aplrcam-se a esta operação os lrmrtes e condr
ções estabelecrdos pela Resolução n• 96, de 1989, 
do Senado Federal. restabelecida pela Resolução n• 
17, de 1992. Devem ser atend1das lambem todas as 
formalrdades préVIBs à contratação frxadas no De
creto-ler n• 1.312, de 15 de fevererro de 1974, na 
Portana MEFP n• 497, de 27 de agosto de 1990, al
terada pela Portana MEFP n• 650, de 1° de outubro 
de 1992. e nos demars drsposrtrvos lega1s 

Conforme levantamento realrzado pela Secre
tana do T escuro, há margens nos lrmrtes de endrvr
damento da Unrão para a contratação da presente 
operação de crédrto. Acompanha o pedrdo o Parecer 
STNICOREFIOIREF N° 129, de 23 de março de 
1998, da Secretana do Tesouro Nacronal, que nada 
teve a opor a contratação da operação f1nancerra. 

A Secretana de PlaneJamento e Avalração -
SPNMPO. rntcrmou que o Programa de Reapare
lhamento ca Marrnha esta amparado na Ler n• 
9 276!96. que drspõe sobre o Plano Plunanual 96199. 
A Secre!arra de Orçamento Federal (SOFIMPO), co
munrcou estar prevrsto o rngresso de bens e servrços 
- Ler c!e Orçamento de 1998 - Fonte 149, no valor 
de RS9 349 376,00 (nove mrlhões, trezentos e qua
renta e nove mrl, trezentos e setenta e seiS reais) e o 
d1spêndro com amortrzação, JUros e outros encargos 
<Fontes 143 e 144), no valor total de 
"'S17.524 061.00 (dezassete milhões, qurnhenlos e 
•· 1te e quatro mrl sessenta e um re&S). Caso a esll
rra:•va do mutuano de 1ngresso de bens e serviÇos 
na .:>rdem ae US$74 mrlhões se confrrrnar, haverá 
necess.dade de aprovação de crédrta suplementar 
para o atendrmento de tal rngresso. 

O Parecer PGFN/COF N" 494198, da Procura
dona-Geral da Fazenda Nacronal constatou que fo
ram cumpndas as lorrnalrdades prévras à contrata
ção estabelecrdas na ConsbtuiÇio Federal, na Reso
lução n• 96. de 15 de dezembro de 1989, restabele
cida pela Resolução n• 17, de 5 de JUnho de 1992, 
do Senado Federal e na Portana MEFP n• 497190 e 
nos demars drsposrtrvos legars e regulamentares per
trnentes 

Segundo arnda a Procuradona da Fazenda Na
cronal, a mrnuta contratual contem cláusulas admrs
srvers segundo a legrslação brasrlerra, tendo srdo ob
servado o drsposto no art. s• da Resolução n• 96189 
do Senado Federal, que veda drsposrção contratual 
de natureza polrtrca atentatona à soberanra nacronal 
e a ordem publrca. contrarra à Constrturção e às lers 
brasrlerras. bem assrr•• que rmpkque compensação 
automatrca de debrtos e credrtos. 

O Banco Central do Brasrl, na forma da legrsla
ção pertrnente, efetuou o credencramento prevro da 
operação conforme a Carta FIRCEIDIAUTJSUCRE-
98/024, de 29 de 1anerro de 1998. 

li-Voto 

A análrse da documentação apresenta pelo 
Govemo Federal confrrrnou o etendrmento de todas 
as condrções rmoostas pela Resolução n• 96, de 
1989, do Senado Federal e pelos demars instrumen
tos legars 

No que drz resperto ao mento do pedrdo, trata
se de operação de credrto da mars alta 1mportãncra. 
O Programa de Reaparelharnento da Mannha é ln
drspensável ao bom desempenho das funções da
quele mrnrsteno 

Ass1m sendo. conclurmos pela aprovação do 
plerlo nos termos do segurnte: 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 80, DE 1998 

Autonza a União a contratar opera
ção de cnídilo externo, no valor equiva
lente a até US$74,000,000.00 (~ e 
quatro milhões de dólares notiiHimenca
noa) junto ao Brasllian American Mer
chsnt Bank. clssllnada ao financiamento 
do Programa de Reaparelhamento da Ma
rinha, a - executado pelo Minillllirio da 
Marinha. 

O Senado Federal resolve 
Art 1° E a Umão autonzada, nos termos do art 

52. oncoso V da Constrtuoção Federal e da Resolução 
n9 96, de 1989. do Senado Federal. a contratar ope
ração de crécldo JUnto ao Brasohan Amencan Mer
chantBank. 

Parágrafo ún1co Os recursos referidos no 
caput serão utilizados no lonanc~&mento do Progra
ma de Reaparelhamento da Mannha, a ser eKecuta
do pelo Monosléno da Mannha 

Art. 2" A operação de creddo mencoonada no 
paragrafo antenor apresenta as segumtes caiBCiens
tocas lonanceoras 

a) valor pretendido- US$74,000.000.00. 
b) prazo de desembolso: 2 (dOIS) anos, 

a cordar da data do pnmeoro desembOlso, 
c) JUroS: até 3,0% a a. acma ala Lobor 

de 6 (seos) meses. re8juslaveos semestral
mente, oncodondo sobre o saldo dewldor do 
pnncopal, contados a partir da data do de· 
sembolso, 

d) condições de pagamenlo' 
- do pnncrpat em B (ooto) parcelas se

mestraos, a panr do 6" mês a contar do pn
meoro desembolso, caso o desembolso ocor
ra no 1° semestre a partor da data de assina
tura do contraio: ou 

em 7 (sete) parcelas semesti'IIIS a par
'" do 12" mês a cardar do pnmeoro desem
bolso, caso o desembOlso ocorra no 2" se
rMStre a partor da data de assmatura do 
corrtrato, ou 

em 6 (seos) parcelas semestrais, a par
'" do 1 a• mês a cardar do pnmelnll desem
bolso, caso o desembolso ocorra no terce110 
semestre a partor da data de IISSinatura do 
contrato, ou 

em 5 (ctnco) parcelas semestnus a 
partor do 24° mês a comar do pnme1ro de
sembolso, caso o desembolso ocorra no 

quarto semestre a partor da data de assona
tura do contrato e an:es da data de termono. 

- dos JUros semestralmente venc1dos. 
a partor da data do desembolso 

Art 3' A autonzação concedoda por esta reso
lução devera ser exe~eoda no prazo de quonhentos e 
quarenta doas contados da data de sua publicação. 

Art. 4• Esta resolução entra em Vf!lor na data 
de sua publ1cação. 

Sala das Comossões. 30 de JUnho de 1998 -
Pedro Piva, Presidente - Romero JuCIIi, Relator -
Jonas Pinheiro - Eduardo Suplicy - Joel da HOI
Ianda - Zanele Cardinal - Cnildo llaldaner -
Jose Fogaça - Pedro Simon - Djalma Beesa -
Belfo Parga - João Rocha - Gerson Camata -
Ney Suassuna. 

PARECER N• 445, DE 1998 

Da Comisllio ele Asauntos E:coll6mi
coa, sobre o Oficio •s• n" 44, da 111118, 
que encaminha ao Senado Fecler8l solici
tação do Governo do Estado de Roraima 
a respeito do contrato de llber1uq de cr8-
dilo e de compra e venda da ~. ,-,._ 
macio entre a Uniio, o Eatado de Roraima 
e o Banco do Estado de Roraima S.A. -
BANER, no ãmbito do Programa da Apoio 
à R-truturação e ao AJuste FI-I cltM 
Estados, no valor de R$33.000 000,00 
(trinta e Iria milh6etl de reais). 

Relator Senador Joeé Eduardo Outra 
I - Relatório 

Vem a esta Casa Olicoo do Senhor Praslde
do Banco Central do Brasil. encamlnl1ando solocda· 
ção do Govemo do Estado de Ror&lma, a oaspedo 
do contrato de abertura de creddo e de compra e 
venda de atovos, lormado emre a Unliio, o Estado de 
Rorauna e o Banco do Estado de Rora1ma S.A. -
BANER, no àrnbllo do Programa de Apoio à Rees· 
truturação e ao A,uste FISCBI dos Estados. 

A operação apresenta as seguordes caracterls
IICBS. 

a) valor do credito a ser liberado pela União: 
R$33.000 000,00 (tnma e três rmlhões de ruis), po
siÇão em 28-2-98, sendo que os recursos serão utlh
zsdos exclusiva e obngatonameme da segumte for· 
ma: 

1- R$23.412.314.84 (vonh! e três ondhDes, qua
trocemos e doze moi, trezentos e quatorze l8llis e OI
tenta e quatro centavos), pma abaolçiio de obugll!liles 
do Baner caractenzadas por depóslloS ]UrdO eo pú-
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bhco, a serem transfendas para 'l Banco da Amazô· 
nra S A - BASA, 

11 - R$5 587 685.16 (Cinco m1lhões qu.nhentos 
e Oitenta e sete m11 SeiSCentos e 01tenta e Cinco 
rea1s e dezesse1s centavos). para fazer frente as ob
ngações do BANER de repasse (Unto ao FNO. 
BNDES, FINAME E EMBRATUR, e 

III - R$4.000 000,00 (quatro milhões de rea1s). 
para cap1talizPção da agênc•a de fomento 

Obs · Os valores Citados nos 1tens I e 11 serão 
atualizados pela vanação de taxa SELIC divulgada 
pelo Banco Central do Brasil, de 1°-3-98 ate a data 
do cumpnmento das condiÇões a que se refere a 
Clausula Sêt1ma do Contrato 

b) forma de liberação dos recursos 
-as liberações dos recursos serão realizadas 

pela Secretaria do Tesouro Nac1onal - STN, em 
consonância com o art 10 da Med1da Prov1sona 
n°1 612-21198, aa segu1nte forma· 

I- d1retamente ao Basa. com relação ao mon
tante deet1nado à absorção de obngações da BA
NER caractenzadas por depós1tos JUnta ao publico. 
med1ante comprovação dos saldos devedores 1unto 
àSTN, 

11 - d1retamente ao Baner, com relação ao 
montante destinado a absorção de abngações ca
ractenzadas por repasses, med1ante em1ssão de tltu
los espec•f•cos para pagamento dessas obngações e 
med1ante comprovação desses valores JUnto as enti
dades repassadoras· 

III - d1retamente ao Estado, com relação ao va
lor dest1nado a caprtalização da agênCia de fomento, 
apos obtidas as autonzações necessanas ao seu 
funcionamento 

- o cronograma de liberação obedecera cr~té
nos previamente def1nrdos pela STN, ouv1do o Banco 
Central do Bras1l, em documento que !ara parte .nte
grante do Contrato 

c) forma de pagamento 
- as parcelas dos recurso liberados serão In

corporadas ao saldo devedor do Contrato de Ref•
nanc~&mento, nas mesmas datas em que ocorrerem 
as liberações, e amortizadas a forma estipulada no 
refendo Instrumento. 

- os recursos gerados pelos at1vos do Baner, 
adqUindos pelo Estado, 1nclu~ndo-se os provementes 
de sua alienação, serão obngatonamente destinados 
à amortização do Contrata de Rel1nanc1Bmento; 

- eventuais cré<:htos do Estado decorrentes da 
posiÇão liquida f1nal do Baner serlio ut~•zados aa 
amortização do Contrato d<> Rel1nanc1amento 

O Banco Central do Bras11 mandestou-se favo
ravelmente a operação de credito em tela por enqua
drar-se no limrte estabelecido pelo art 3•. da Resolu
ção n• 69/95, do Senado Federal O Governo do Es
tado apresentou cert1dão do Tnbunal de Contas do 
Estado para comprovar os gastos com a remunera
ção dos membros do Poder Leg1slat1vo local, com a 
manutenção e desenvolvtmento do ens~no e com 
pessoal, ass1m como o pleno exerc•c•o da competên
Cia tnbutar~a no exerci CIO de 1997. 

li-Voto 

Frente ao exposto, conclu1mos pela aprovação 
do ple1to do Estado de Rora1ma, nos tennos do pro
telo de resolução que se segue 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 81, DE 1998 

Autoriza o Estado de Roraima a as
sinar contrato de abertura de crédito e de 
compra e venda de ativos, com a União e 
o Banco do Estado de Roraima S.A.- BA· 
NER, no valor de R$33.1100.11110,00 (trinta e 
tris milhões de reais), no ãmblto do Pro
grama de Apoio à Ree11trvtura9ão e ao 
Ajuste Fiscal dos Estados, ao amparo da 
Medida Provisória n•1.612-21198. 

O Senado Federal resolve. 
Art 1° É o Estado de Rora1ma autonzado a as

Sinar contrato de abertura de cred1to e de compra e 
venda de at1vos com a Umã<' e o Estado de Rora1ma 
- BANER, no âmbito do Programa de Apo1o a Rees
truturação e ao Ajuste F1scal dos Estados, ao ampa
ro da Med1da Prov1sóna n°1 612-21/98 

Art 2° A operação autonzada no art1go anteriOr 
sera realizada nas segu1ntes condições 

I - valor do ctédtto a ser ltberado pela União 
A$33.000,000,00 (lnnta e três m1lhões de rea1s), po
Sição em 28 de fevere1ro de 1998, sendo que os re
cursos serão utilizados exclus1va e obngatonamente 
da segUinte fonna; 

a) R$23.412.314,84 (v1nte e tnàs milhões, qua
trocentos e doze m1l, trezerrtos quatorze reais e OI
tenta e quatro centavos), para absorção de obngaçõ
es do Banco do Estado de Rora1ma caractenzadas 
por depos1tos JUnto ao públiCO, a serem translendas 
para o Banco da Amazonas S.A. - BASA; 

b) A$5 587.685,16 (c1nco milhões, qUinhentos 
e ortenta e sete m11 se1scentos e 01tenta e c1nco reaiS 
e dezessets centavos), para fazer frente às obngaçõ
es do Baner de repasse junto ao FNO, BNDES, Fi
name e Embratur; e 
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c) R$4 000.000,00 (quatro milhões de reaos). 
para caprtailzação da agencoa de fomento 

11 - forma de ltberação dos recursos 
a) drretamente ao BASA. com relação ao mon

tante destrnaao a absorção de obngações do Baner 
caractenzadas por deposrtos 1unto ao publrcr:o, me
Orante comprovação dos saldos devedores )UntO a 
Secreta na do Tesouro Nacronal, 

b) drretarnente ao Baner com relação ao rnon
tante desbnado a absorção de obngações aaraten
zadas por repasses. medoante emrssão de trtulos es
pecrfrcos para pagamento dessas obngações e me
orante comprovação desses valores JUnto as entida
des repassadoras; 

c) drretamente ao Estado com relação ao valor 
destrnado a caprtailzação da agencra de fomento, 
apos obtodas as autonzações necessánas ao seu 
funcionamento 

III - forma de pagamento-
a) as parcelas dos recursos liberados serão In

corporadas ao saldo devedor do Contrato de Refr
nancramento, nas mesmas datas em que ocorrerem 
as loberações. e arnortJzadas a forrna estrpulada no 
refendo rnstrumento, 

b) os recursos gerados pelos atovos do Baner. 
adqurrrds pelo Estado, mclurndo-se os provenrentes 
de sua aloenação. serão obngatonarnente destonados 
a arnortozação do Contrato de Refonancramento, 

c) eventuBJs credrtos do Estado decorrentes da 
posoção líquida frrral do Baner serão utolozados na 
arnortrzação do Contrato de Refrnancramento 

Paragrafo únoco Os valores a que se relerem 
as allneas a e b do rncoso I serão atualozados pela 
vanação da taxa SELIC drvulgada pelo Banco Cen
tral do Brasol, de 19 de rnarço de 1998 ate a data do
curnpnmento das condiÇÕeS de assrrratura do eot do alo. 

Ar! 3° A autonzação concedida por esta reso
lução devera ser exercoda no prazo rnálamo de du
zentos e setenta doas. contado a partrr da lllata de 
sua publicação 

Art 4° O Estado de Rorarrna encarnrnllarà ao 
Serrado Federal relatono tnmestral contendo aescn
ção detalhada da srtuação dos attvoS do Baner ad
quondos pelo Estado. espec~rcando a destonação dos 
recursos gerados por esses atNos e os valOres re
sultantes da aloenação dos mesmos 

Ar! 59 Esta resolução entra em vogor na data 
de sua publocação 

Pedro Piva, Presrdente - José Ectu.do Ou
tra, Relator - Romero Jucá - Djlllma a- -
Joio Rocha - Eduardo SUplicy -~ Clllrdinal 
- Ney Suuauna - Jonoes Pinheiro- Bello Parga-

-----

Jose Fogaça- Pedro Simon - Casoldo Malclaner
Leonel Paova -Jose Saad - Elcio Alvares 

PARECER NO 446, DE 1998 

Da Comissão de Assuntos Econõmi
cos, sobre o Oficio "S" n• 45, de 1998 que 
encaminha ao Senado Federal sollcltaçh 
do Governo do Estado de Roraima, a ,.... 
peito do Conbrato de Confissão, Aaaun
ção, Consolidação e Refinanc:iamsnto de 
Divoclas, celebrado com a União em 25 de 
março de 1998, no ãmbito do Pragi'IIJIIII 
de Apooo à Reestruturação e ao Ajusta 
Fiscal dos Estados, no valor -• de 
RS7.247.682,08(sete milhões, d..- e 
quarenta e sete mil, seiscentos e oill!nla 
e dois reais e oito centavos). 

Relator Senador José Eduardo Outra 

I - Relatório 

Vem a esta Casa Ofocro do Senhor Presodente 
do Banco Central do Brasrl. encamonhando solocrta
ção do Governo do Estado de Rorarma. a respeoto 
do Contrato de Confrssão, Assunção, Consolidação 
e Refrnancramento de Dívidas, celebrado com a 
Unrão em 25 de março de 1998, no àrnbrto do Pro
grama de Apooo a Reestruturação e ao Ajuste Foscai 
dos Estados. no valor total de R$7.247 682,08 (sete 
molhões. duzentos e quarenta e sete moi, seoscentos 
e orienta e doos rears e orto centavos). 

A operação apresenta as segurntes caracteris
trcas 

a) valor da dtvtda a ser adqumda pela UmãD· 
RS7.247 682.08 (sete milhões. duzentos e quarenta 
e sete moi. seoscentos e orienta e doos reaos e oito 
centavos), correspondente aos saldos devedores 
dos contratos frrmado com a Caoxa Econ61111Ca Fede
ral, concedidos ao amparo do Voto CMN n• 162/95, 
atualrzados até a data e assrrratura do referido Con
trato 

Desse valor será deduzida a parcela de 
A$644 279,53 (seoscentos e quarenta e quatro mil, 
duzentos e setenta e 1'10118 IBBIS e anqiieniB e * -.. 
tavos), COII-rdetdB 80 substdtocotiG8dtdo pala lJnão 
ao Estado. nos termos do art. 3'. § 4", da lei "91SS/97, 
sendo refinanaado o valor de R$6.603 402,55 (1111111 m
lhões, seoscentos e três moi, quatrocentos e dois 
reaos e conqüenta e conco centavos). 

A Unrão compromete se, aonde, a fonancrar ao 
Estado, a omportâncoa de até R$33.000.000,00 (tnru 
e três molhões de reaos), posiÇão de 28-2-98, os e)Us
tes prevoos para transformação do Baner em Agin-
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c1a de Fomento, conforme disposto na MPd1da Provi
sena n• 1 612-21, dorS-3-98 

b) encargos Juros de 6% a a e atualização 
mensal do saldo devedor pelo IGP-DI 

c) prazo 360 (trezentos e sessenta! prestações 
mensars e consecut1vas 

d) garanttas as recettas propnas do Estado, as 
transferências constl\uc1ona1S e os crednos de que 
trata a Le1 Complementar n• 87/96. 

e) condiÇões de pagamento 
- amorttzação extraordtnarta R$1.318 306,97 

(um milhão. trezentos e dezoito m1l, trezentos e se1s 
raa1s e noventa a sete centavos). correspondente a 
20% do valor da d1v1da contratual JUnto a CEF. dedu
Zida de R$2 373,54 (dois m1l, trezentos e setenta e 
três rea1s e c1nquenta e quatro centavos), referente 
aos credttos de atualização monetana do JPI - Ex
portação do Estado JUnto a Umão 

- amorttzaçãa em parcelas mensais, pela Ta
bela Pnce, limttadas a d1spênd1o mensal de t/t2 de 
11 ,5% da Recatta Liquida Real do Estado 

11- Voto 

O Banco Central do Bras1l mamfestou-se favo
ravelmente à operação de credtto pletteada, tendo em 
VISta que não há liberação de novos recursos, mas 
apenas subslltuiÇão do credor o~g1nal pelo Governo 
Federal Deve-se obseMlr que a presente autonzação 
não contempla os valores não ref1nanc~ados na forma 
da Le1 n• 8 727/93, que sera obJeto de alteração ao 
contrato, med1ante celebração de termo ad1t1vo 

O Governo do Estado apresentou cert1dão do 
Tnbunal de Contas do Estado para comprovar os 
gastos com a remuneração dos membros do Poder 
LegiSlatiVO local. com a manutenção e desenvolvimen
to do ens1no e com pessoal. ass1m como o pleno exer
CICIO da competência tnbutana no exercício de 1997 

11 - Conclusão 

Frente ao exposto, conclu1mos pela aprovação 
do pletto do Estado de Rora1ma, nos termos do pro
JetO de resolução que se segue 

eROJETO DE RESOLUÇÃO N1 82, DE 1998 

Autoriza o Estado de Roraima a con
tratar opera~o de refinanciamento de di
vidas do Eatado, consubstanciada no 
contrato de Confissão, Assun~o. Conso
lida~o e Refinanciamento de Dividas, ce
lebrado com a União em 25 de março de 
1998, no imbito do Programa de Apo10 à 
Reestruturaçio e ao Ajuste Fiscal dos 
Estados, no valor total de R$7.247.682,08 

(sete '"•'nô .. s duzentos e quarenta e sete 
.,ri -... , ... -t!'ntoc; e C'•tent;t. e dois reais e 
OltC .::~u••gyncn 

o Se· au .. ,-lf'Ut=-r..=t.l reS(:/.1~ 

Ar1. • t: J EstalJ .. • de Rora•ma autonzado a 
conrratar võ:-.a .:o..,..1c ~e ;•n-i•ll amento de d1v1das do 
Estacso consucs1anclal1 l no c::mtrato de confissão. 
assur.ção cc-ns( l•da\a.o e rcnqanc1amento de diVI
das. ce1ebraJ' .... \ .::orn =~. Un1Ao .a.m 25 de março de 
1998 no ãmbn , •JO r ~gr~ma de Apo1o a Reestrutu
ração e ao Ap ... ::;re F·~~al dos estados 

Art 2" A o per a~.,-ão ae r.redrto refenda tera as 
segu1ntes .-ono·çC(.IIs flnanc.g1ras 

i - ·~aK.~ '..1 1 J•t.ICM a sPr adqu-nda pela Umão; 
R$i :47.682 f·B '~"to> m.lhõas ·tuzentos e quarenta e 
sete m" setsce'1tos e <~nema .g do1s rea1s e orto centa
vos! co..,...spo~"""te aos saldos devedores dos con
trato& tuTT\éhJoc. ....orn a CaiXa Econõrmca Federal. con
Cedlaos. :;u arnoa~ •J::O Voi•J CMN r"~"" 162195, atuallza
dos ate a data tJe assinatura do refendo Contrato 

11 - valor reftnanc.adry do valor refendo no Inci
so dntenor c:.era deduZida a parcela de 
R$644 279, <;3 \Se,•ceutos e quarenta e quatro m1l, 
duzentos e SéTP.~nta e nove rea1s e c.nqüenta e três 
centavos,, ccrresponaente ao subs1d10 concedidO 
pela U:-1à0 ao...• ..=srado • os termos do § 49 do art 3 111 

da Le1 n~ 9 4Q6 "lP , 1 n"=! set'!.,bM de 1997, sendo 
ref1nanc1ado ... v":ll'"' 1~ R$6 601 402,55 (se1s milhõ
es. -s.s.c.cl? ... ''""< ;:t. "'r.=..c: "''' '1Uatrr,..Pnt('l~ e d01s rea1s e 
çmc::uent=t r= .. "'::: -p,.. ., ~ --:1 

• 
0

11 • _ ... ,_. ... H]("!'-

a) ,_ -:;-: c", , o;:, , ,ii:oiS pai o:Pnto ao ano), 
b) 3t ~ ... 1. --;"-i ., !~ ~;.tdo de..,t:Jrlm mensalmente 

pelo! GF'-C'I, 
IV - ;-7i.i:C' • .:.-""·lt·"~ t? ..:oessenta prestações 

mensa1s e consecut1vas. vencendo-se a pnrne1ra 
tnnta j1as ,.,pc-:: -::~ dat1. ~.:a ~ss1natw11 jo contrato e as 
dema1s rcs rroe5'rnccs d•as aos meses subseqUentes; 

V - garant1as rece1tas propnas do Estado, 
transferénc1aoc; · onstrtucrona1s e os credd:os de que 
trata a Le1 Cc>mplementar n• 87, 1P. 13 de setembro 
de 1996 

VI - t·nn-21çõe<; de pagamento 
a) amort1zação ektraordtnana R$1 318.306,97 

(um milhão trezentos e dezorto mil, trezentos g se1s 
rea1s e I"OVP.nt<~ e ~ele centavos) correspondame à 
20"·ó (v1nte por r.ento} do valor da d1v1da comratual 
JUnto a Ca1xa F:conõm1ca Federal. deduZida de 
R$2 373 54 Cco1s nul trezentos e setenta e três reats 
e c1nquenta e 'lUatrY centavos) referente f!'lS crédi
tos de atualiz-~ão monetana do JF'l-Exportação do 
Estado 1unto =::~. • 1m:"i'J 
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b) amorttzação. em parcelas mensa1s pela Ta· 
bela Pnce. limdadas a 1/12 (um doze avos) de 
11.5% (onze e me1o por cento) da Rece11a L1qu1da 
Real do Es1ado. 

Paragrafo umco O descumpnmento pelo Es1ado 
de RorBima das obngações cons1antes do comrato de 
relmancrarnento. lnCiulfldo atrasos de pagamentos, as· 
Sim como das metas fiSCBJS e fmance~ras. acordadas 
em seu programa de reestruturação e de ll(USie fiscal. 
wnpllcará, enquanto persiSIJr o descumpnmento. a 
subsbluiÇão dlos encargos bnancetros retendes no ca· 
put por encargos equNalentes ao custo med10 de colo 
cação da díVIda rnobiiiBna federal. acrescido de juros 
de mora de 1% aa (um por cento ao ano) e a eleva· 
ção, em quatro pontos percentuBIS, do percentual da 
Raceda L1qüida Real do Es1ado tomado como base 
para a apuração do l1mde de d1spênd10 mensal pre· 
viSto no contrato de ref1nanc1amento 

Art 3° Esta resolução entra em v1gor na data 
de sua publiCaÇão 

Pedro Piva, Presidente - José Eduardo Ou
tra, Relator - José Saad - Ney Suassuna - Jonas 
Pinheiro - R-.o Jucii - Belfo Parga - .._nef 
Paiva - Joaé Fogaça - Zanete cardinal - Djalma 
Beaa - Pedro Simon - Eduardo Suplicy - élcio 
Á"'- - Jotlo Rocha- Casildo Maldaner. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O Expe
diente lido va1 a publicação 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Presl· 
dénciB comuniCa ao Plenano que o ProjetO de De· 
creio Leg1sla1No n• 91, de 1998. tera. perante a Co
rrvssão de Relações Extenores e Defesa NaciOnal o 
prazo de c1nco dl8s ute1s para recebimento de emen· 
das, bndo o qual a refenda ComiSsão tem qu1nze 
d1as uteiS, prorrogáveiS por 1gual penedo. para opi
nar sobre a proposiÇão, nos tennos do art. 376. "c". 
do Reg1mento Interno. combinado com o art. 4" da 
Resolução n• 37. de 1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Presi
dência comuniCa ao Plenano que os ProjeiOS de Le1 
da Câmara n"s 28 e 31, de 1998, cujOs pareceres le
ram lidos antenormente, f1carão perante a Mesa du
r&lnte c1nco d1as uteiS, a 11m de receber emendas. 
nos termos do art 235, 11. "d". do Reg1men10 Interno. 
combinado com o art. 4° da Resolução n• 37, de 
1995. do Senado Federal 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Pres1· 
déncla oomumca ao Plenano que o ProfeiO de Reso
lução n•s 80 a 82. de 1998. resultantes de paraceres 
lidlos antenormente, fiCarão perante a Mesa durante 
Cinco dias uteiS, a fim de receber emendas. nos ter
mos do art 235, 11, "f". do Reg1mento Interno. comb1· 

nado com o art 49 da ReSC"IUÇão n ~;. Ce 1995 do 
Senadu Federal 

O SR. PRESIDENTE 1Geraldo Melo(- Sobre a 
mesa otiCIO Que sera lido oelo Sr ~"" !::ecretano em 
exerciCIO. Senador Joel de Hollancla 

E hdo ": ~egu•nte 

OF 49198-LPSDB 

Bras1ha, 30 de JUnho de 1998 

Senhor Presidente. 
Dm(O·me a Vossa Excelência para, em respos

ta ao seu ohc1o OF SF/570198 e nos termos regi
mentais 1nd1C8r os Senade>res SERGIO MACHADO 
e GERALDO MELO como titulares e os Senadores 
LUCIO ALCÃNTARA e CARLOS WILSON, como su· 
plente para representarem o Part1do C!a Social De
mocracia Bras11e1ra - PSDB na Com1ssão Temporá
na cnada pelo Requenmento n• 392. de 1998, desb
nada a veniiCar os eledos produzidos pela atual seca 
que assola o Nordeste do Bras11 e a reg1ão do Poli· 
gono das Secas do Estado de M1nas GeraiS (Req. 
N" 393198). e acompanhar e 1nspec1onar. 1n loco. a 
execução de med1das emergenclaiS promovidas pelo 
Governo Federal, 1nd1car a adoção de providênciaS 
que pareçam oportunas e elaborar d1retnzes de um 
plano de ação para Implementação de políbcas pu
blicas a ser encaminhado ao Poder Execulnlo. 

Na oportunidade, renovo protestos de elevada 
est1ma e d1st1nta consideração - Senador S«gio 
Machado, L1der do PSOB 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi
dência des1gna os Senadores 1nd1eadlos pela Llde
rança do PSDB para Integrarem a Com1ssão Tempo
rena cnada pelo Requenmento n• 392. de 1998. nos 
tennos do olíc10 que acaba de ser lido 

Sobre a mesa. pro(Stos de le1 do Senado que 
serão lidos pelo Sr 19 Secretano em exercício, Se· 
nador Joel de Hollanda 

São l1dos os segUintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 135, DE 1188 

Acrescenta inciso ao art. 1• da Lei 
n• 8.989, de 24 de fevereiro de 1115. 

O Congresso Nac1onal decre1a 
Art. 1° O art. 1° da Le1 n• 8 989. de 24 de feve

reiro de 1995. passa a v1ger acresc1do do segu1nte 
InCISO V 

"Art. 1" 

V - representantes comerciSIS autôno· 
mos.· 
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Art 29 Esta le1 entra em v•gor no pnme1ro d1a 
e'ICercrc•c frnance1ro subsequente ao de srJa a~rova
ção 

Justrficação 

A proposrção legrslatrva que submetemos a de
CISão do Congresso Nacronal não tem outro ob1etrvo 
senão o de diSPensar aos representantes comerc•a•s 
autónomos tratamento 1gualltano ao recebrdo pelos 
motorrstas de tax1 no que se refere a 1senção ao Im
posto sobre Produtos lndustnallzados - IPI na aaw
SIÇão de automóvel de passagerros 

A protrssão, verdadeiro elo entre a rndustna. o 
comercro os Importadores e os exportadores e con
Siderada atMdade comercral fundamental e lndrs
pensavel para o desenvolVImento de qualquer setor 
produtrvo Do fruto de seu trabalho decorrem recer
tas tr•butanas federars, estaduars e mun•c•paJs 

Trata-se de urna categor~a que, ha ma1s de 
qu1nze anos. vem rerv1nd•cando o JUSto benefrc1o em 
relação ao seu pnncrpal mstrumento de trabalho, o 
automovel. uma vez que 60% de sua atMdade labo
ral e exercrda em •••agens mtermun•c•pa1s 

Segundo levantamento realrzado pelo Conse
lho Federal da categona. o representante comerc1al 
percorre aproxrmadamente 36 OOOkm par ano. nos 
ma1s d1versos tipos de estradas e condrçces cllmatl
cas. o que ocasrone desgaste e deprecração prema
turos do verculo utrllzado Consrderando-se o consu
mo medto do automovel nacronat de 8 km/litro te
mos um consumo de 4 SOO litros de combustrv'='l por 
automovel a cada ano 

Com a desoneração do lP I, o mesmo Conselho 
est1ma que serão vendidas, na pnmerra ano de vr
gênc•a da nova le1, cem mil novos automovets que 
consumrrão 450 mrlhões de lrtros de combust1vers 
par ano o que, segundo fontes alrcra1s proporciona
na emprego drreta para 75 mrl pessoas. na agncultu
ra. 1ndustna e dtstnburçãa. sem levar em conta as 
empregas rndtrelas nas setares de transpane drstn
butçãa e venda de cambustrve1s 

Alem drssa. e rmpanante que analisemos a 
proJero a luz do que detennrna a Ler n• 9 660, de 16 
de 1unha de 1998, ou seta. que qualquer verculo 
leve com capacrdade de matanzaçãa supenor a m1l 
centrmetros cubrcos. somante padera ser adqwndo 
par pessoa ftSIC8 cx.m rncentova frscal ou subvenção 
ecanõmrca quando movrdo a combustível renavavel 
Com •sso. teremos. como vantagens ad•c•onars, 
substancral redução da palurção que attnge a cama
da de azõnra. redução no numero de casas de doen
ças resprratonas decorrentes da palurçãa. e estrmulo 

------------------------
a produção nac•ona1 de combust•ve•s rj:llnovavers. so
oretuoc na ãmorto t1o Pr0g:arr.r~ rJa..: ')n31 1o Alcool 

O ben&'rc10 ora ~ro~c-s~:. 1.=t. I~. -ecentemente 
aprovado oe•o C..:roreç.so p·:-.r ·~as•~ J da "atação 
da çrcpna Le1 n-=- 9 660 98 E.,t·etam:> c Pres1dente 
da Aepubuca emt-c-ra não 'J•s.::~:dasse da conve
mênc•a Ca •sencão. entenaeu ,JL.Je :: concessão do 
benef•c•o em cumpnmento ao aue determma o art 
150 § s• da Consmwção aepe~1ena 1e le1 esper1-
hca Dessa forma ec::l:'era'Tlos aue os Parlamentares 
mantenham a oos•r;ão tavoravel JA man•festada em 
favor dos representantes comerc•a•s autouomos, 
para aue estes passern a fazer JUS a rsencão de que. 
hoJe. JS go::!'arr ~.:: motcrrstas prot.ssronars de passa
gerros 

Sala das Sessões 1 ~ de •ulh0 ue 1998 - Se
nadar Joel Hollanda. 

~EGISt..ACÃO .-•T41:'~ 

LEI N• 8.969. OE 24 DE FEVEREIRO OE 1995 

Dispõe sobre rsenção do Imposto 
sobre Prcdutos lndustrmhzaaos - IPI na 
aqursição de autamover" para utilização 
no transporte autõnomo de passagerros, 
bem como por pessoas portadoras de de
ficiéncra frsica e aos dcst•nados ao trans
porte escolar. e dá outras ~rov•dênc1as 

Art 1'l Ftt:am •";er"\1i"\S do !~:..~,,t.- cl'lbre Produ 
tos lndustnalrzados - IPI <)S a.r.-.m,,.=.,c:. ae passa 
gerros de fabrrcacão nacronaJ i e a '=' '27HP de po-
1ênc1a bruta (SAE~ Quando ade J r1r1 • ..... ,. 

I - motorrstas orofrssrona ~ - Je ., 1 ~Jata da pu
blicação desta Ler exerçam c -.'T'l[."rr '";:I 1 ~mente em 
verculo de 'Sua oroprredade a~'" •d.l.:l'? je c~r::tutor 
autõnomo de oassagerros na c.-ndrc;ão de trtular de 
autorrzaçào permrssão ou concess:ao do ooder con
cedente e que destrnem o automove: a utrlrzação na 
categana de aluguel (taxll 

11 - motorrstas protrssronarc:. autõnomo trtulares 
de autonzação permrssão ou COI'1C€"ssão para explo
ração do servrço de transpone rnruvr.:1ual de passa
ge.ros naxr) 1mpedrdos de contrnuar exercendo essa 
atrv1dade em v1nude de destru1ça" con .pleta furto ou 
roubo do verculo desde que desrrnem o verculo ad
quondo a utllrzaçãa na categar~a ce aluguel naxo). 

III - caoperat1vas de trabalho que se1am per
mrsslonanas ou concessronanas de •r:;:~nsporte oubh
co de passagerro'i na categona ~·'.:! .:lllJauel 11ax1), 
desde que 1ars verculos se desm . .=om 1 utrlrzação 
nessa at1v1dade 
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IV - pessoas que. em razão de serem oonaco
ras de dehc•ênc1a fuftca não possam d1ng1r auromt: 
ve1s comuns 

(A Cam,ss.ão de Assuntos Econõm.r::~ 
- Dec1são Termmatna J 

PROJETO DE LEI DO SENADO N'136. DE 1998 

Anera a Lei n• 9.526. de 8 de dezem
bro de 1997, e ela outras providênctas. 

O Congresso Nac1onal decreta 
Art 1° F1ca revogado o art1go 4" da Le1 ~-

9 526. de 8 de dezembro de 199 7 
Art 2° Os recursos recolhidos pelo Banco Cen 

trai do Bras1l em 1nobservãnc1a ao d1sposto na Le1 r. 
2 313 de 3 de setembro de 1954 deverão ser devol 
v1dos as contas de depoSitas de seus t1tula•es nas 
respect•vas 1nSt1tu•ções depos1tanas 

Art 3° Esta le1 entra em v1gor na data de sua 
pubhcaçào 

JuatH1cação 

Por me1o das Resoluções n •s 2.025. de 24 de 
novembro de 1993, e 2 078. de 15 de 1unho de 1994 
o Conselho Monetano Nac1onal _ CMN procurou 
normat•zar a abertura. manutenção mov•menlação e 
venf1cação de contas de depos1tos nas mst1tU1ções f•
nance•ras 

A Resolução n'"' 2 025/93 em seu art 2' •nc1so 
III e paragralo umco não so dehn1u contas •nat•vas _ 
como sendo as não mov•mentadas por mars ae 6 
(seiS) meses _ como determinou que a ficha-propos
ta relat1va a conta de depos1tos a vtsta dever1a con
ter clausula tratando da cobrança de tantas nesses 
casos 

A Resolução n• 2 078194. em seu paragrafo 
untco, tomou obngatona a manutenção da lteha-pro 
posta e documentações relattvas a mesma, em ar 
qutvo ou em mtcroftlme. ate 5 tctnco) anos apos o 
encerramento da conta 

Asstm sendo. c Banco Central. medtante a Car
cular-n• 2 520, de 15 de dezembro de 1994. procu· 
rou regulamen1ar as resoluções do Conselho Mone 
tano Nactonal e cnou a hgura do recadastramento. 
na qual senam constderadas tnattvas aquelas contas 
de deposdos não recadastradas no prazo de 180 
(cento e Oitenta) d1as contados a part~r de 1'·1·95 

Do exposto. obviamente podemos conclUir Que 
as contas de depos110s não recadastradas nos pra· 
zos extgtdos estanam sutettas a cobrança de tardas 
ou seta uma forma de sanção para obngar a realiza-

çao .j~" ')t~teliVJ matar o recadastramento. Nada 
ma•~ l.l.:" qu'=" t'!so 

=: -. .... e., ... .Jrn ...,... ,:,mento o Conselho Monetano 
Na~1ona: '= 2 :m.-: Ce-nTral deterrmnaram por meto 
fjo:- r('os: h..;ç )o:?S -= .rc ...:lares que a não atualização de 
..:-a.Jasucs Jmct.ca.;Ta a oaxt.nção dos Contratos de de· 
posttvs e d transr.-,.~rmaçao dos recursos decorrentes 
em recena urcamentana para programas ou fundos 
de qualquer natureza 

Isto porQue acredito as autonelades maneta· 
nas nao devem aesconnecer a Le1 n• 2 313, de 3 de 
seremoro de 1954 espec1hcamente o seu art 19 e 
paragraros a -:;at..er 

An F Os contratos de depoSJio regu
lar e votuntar~o de bens de qualquer especte 
ex11nguem-se ao prazo de 25 (v1nte e c1nco1 
anos pooendo entretanto ser renovados por 
el(pressa aqUiescência das partes. 

§ t ~ Ext1ntos esses contratos. pelo de· 
curso do prazo. os bens depoSitados serão 
recolhttlos ao T escuro Nac1onal e, ai. devl
l:lamente relactonados em nome dos pro
pnetanos pe""anecerão. se não torem esa 
tes reclamaaos no prazo de 5 (CirlCO) anos. 
ftndo o qual se •ncorporarão ao patnmõmo 
nac1onal 

§ 2" Por ocas1ào desse recolhimento 
ao T escuro Nac1ona1 os depos1tános dele 
dar ao c :mnec•mento aos Interessados por 
meto t1e puohctdade no Diário Oficiall. e na 
1mprensa local onde houver. pelo menos 3 
1tres1 vezes · 

Entretanto o Senhor Pres1dente da Rapúbhca 
med1ante a Medtda Prov•sona n9 1 597. transforma
da na Le1 n• 9 526 de 8 de dezembro de 1997, de· 
termtnou Que os. recursos ex1stentes nas contas de 
depositas de QualQuer natureza. cutos cadastros 
não toram atuahzados nas InStitUições deposllánas. 
serao recolhidos ao Banco Central. ext1ngullldo-se 
os contratos de depos•tos correspondentes na data 
ao recolh1ment•J Os recursos recolhidos não con
testados passarão ao dommto da Untão, sendo re 
passados ao Tesouro Nac1onal como receita orça· 
menta na cabendo 60°o (sessenta por cento) ao Pro· 
grama Nac1ona1 de Reforma Agrana e outros progra· 
mas de natureza soc1al e 40% (quaren1a por cento) 
para o Fundo de Garant1a para Promoção ela Com· 
petiiiVIOade - F13PC 

Trata-se ae um desrespeitO as le1s VIgentes no 
Pa1s as autondades monetar•as. as 1nst1tuções de
POSttar•as e a auem sempre paga a conta, o pobre 
depos•tante E tudo 1sso letto em prazo recorde e 
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rendendo ao Governo. ate JUnho/98. R$404 milhões. 
sendo que levantamento farto pela Folha de S Paulo 
no Banco Central revela que 64~o das contas não re
cadastraaas são ae depos1tos que vartam de alguns 
centavos a A$150.00 

Dessa forma e que. no sentido de corngtr ta· 
manha InJUStiÇa prat1cada contra aqueles desavisa
dos que sempre são os menos favorec1dos. conto 
com o apo1o elos meus nobres Pares à aprovação 
em curto prazo do presente proJetO de le1 

Sala das Sessões. 1° de Julho de 1998 - Se
nador Odacir Soares 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N° 9.526, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1997 

Dispõe sobre recursos não reclama
dos correspondeniBs às contas de depó
sitos não recadastrados, e dá outras pro
vidências. 

Ali 4° Não se aplicam aos depósitos de que 
trata esta Le1 o d1sposto na Le1 n• 2.313, de 3 de se
tembro de 1954 

LEI N• 2.313, DE 3 DE SETEMBRO DE 1954 

Dispõe sobre os prazos dos contra
tos de depósito regular e voluntário de 
bens de qualquer espécie, e dá outras 
providências. 

RESOLUÇÃO N° 2.025 

Altera e consolida as normas relati
vas a abertura, manutenção e movimen
tação de contas de depósitos. 

Art 2° A l1cha-proposta relat1va a conta de de
posltos a v1sta deverá conter, a1nda, cláusulas tra
tando. entre outros. dos segu1ntes assuntos 

III - cobrança de tanta, expressamente defini
da, por conta 1nat1va. 

Paragrafo unteo Considera-se conta 1nat1va, 
para os f1ns prevtstos no 1nc1so III deste art1go. a 
conta não rnov1mentada por ma1s de 6 (se1s) meses 

RESOLUÇÃO N• 2 078 

Altera normas relatiVas a abertura. 
manutenção e mov•mentacão de contas 
de depósitos. 

Paragralo umco E obrtgalorta a manutenção 
da documentação em arqu1vo ou ern m•cmt11me ate 
5 anos apos o encerramento da conta 

CIRCULAR N° 2.520 

Dispõe sobre o recadastramento de 
contas de depositas, de que tratam as 
Resoluções nOs 2.025193 e 2.078194, e re
gulamentação subseqüente. 

(As Com1ssões de Consllfwção Jus
tiÇa e C1dadama e de Assuntos Económi
cos, cabendo a esta ult1ma a decisão ter
mmatiVa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N°137, DE 1998 

Cria o Conselho de Corretores de 
Seguros, de Capitalização e de Previdên
cia Privada, e dá outras providénc1as. 

O Congresso Nac1onal decreta 
Art 1° F1ca 1nstllulciO o Conselho de Corretores 

de S"iuros. de Cap1tal1zação e de Prev1denc1a Prt
vada com a finalidade de onentar. diSCiplinar e fisca
lizar o exerc1c1o da prof1ssão de Corretores de Segu
ros. de Capitalização e de Prev1dênc1a Pnvada. em 
todo o terntono nac1onal 

lho 
Art 2" São os segwntes os orgãos do Conse-

I -O Conselho Federal, 
11 - os Conselhos Reg1ona1s e 
ffl - as Assembleias Gera1s 
Art 3• O Conselho dos Corretores de Seguros. 

de Caprtallzação e de Prev1dênc1a Pnvada constrtu• 
servtço publico federal, gozando os seus bens ren
das e servtços de 1mun1dade tnbutana 

§ 1° Os Conselhos Federal e Reg1ona1s dispõ
em de personalidade JUrtdlca propna e autonomia 
adm.n1stratwa e f1nance1ra, nos termos desta le1. 

§ 2" Compete aos Conselhos Federal e Reg1o
na1s onentar. aperfe1çoar. d1sc1pllnar e fiscalizar o 
exercício da prol1ssão de Corretor de Seguros. de 
Capitalização e de Prev1dênc1a Pnvada, zelando 
pela f1el observância dos pnnc1p1os da et1ca da clas
se. pela d1gmdade e 1ndependênc1a da prohssão 
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§ "J ... Os Conselhos Reg1ona1s poderão aorar. 
(~er o terrnono de ma.s de uma un1dade da Federa 
çao 

A" 4 ' O oatnmomo ao Conc.;elho Feoera1 e dos 
Conselhos Reg,ona1s e constlllJido por 

I - bens move1s e 1move1s adqu1ndos 
11 - legados e doações 
III - outros bens ou valores adventiCIOS 

CAPITULO 11 
Do Conselho Federal 

Art s• O Conselho Federal compõe-se de 3 
(tres 1 representantes de cada um dos Conselhos 
Reg1onaas. escolhidos de tres em três aAos por 
ma1ona de seus membros 

§ t• E perm1toda a reeleoção de membro ao 
Conselho Federal 

§ 2" A escolha dos representantes sera ele1ua
da ate o mês de março do pnmeoro ano do manOato 
dos Conselhos Regoonaos 

Art 6" Os representantes dos Conselhos Re
g•onals reun1dos na ult•ma semana do mês de abnl 
seguonte a sua escolha, elegerão. por maoona abso
luta e voto secre1o a Doretona do Conselho Federal 
para um mandato de três anos a an1C1ar-se a 1° de 
maoo subsequente 

§ t • A Doretona do Conselho Federal sera com
posta de Presodente Voce-Presodente, t• Sacretano 
2v Secreta no 1 o T esoure•ro 2° T esoure1ro e D•retor 
de Patnmõmo 

§ 2° A escolha do Presodente recmra em corre
tor que tenha ma•s de cmco anos de efetNO exerca
CIO profiSSIOnal 

§ 39 E permdoaa a reeleoção de membro da Do
ratona do Conselho Federal 

Art 7" São atnbuoções do Conselho Federal 
I - pugnar pela boa e toei aplocação das leos. 

dos regulamentos e demaos dosposoções legeos sobre 
Corretores de Seguros. de Capotallzação e de Prevo
dêncoa Pnvada. 

11 - colaborar com os orgãos govemementaos 
em relação aos problemas da profossão. 

III - estomular por todos os meoos, a exação na 
pratoca da corretagem, zelando pelo prestog10 e bom 
conceno dos que a exercem. 

IV - promover e propor. JUnto aos orgãos com
petentes. medidas em defesa da classe, 

V -elaborar e alterar seu Regomento Interno, 

a) a ordem dos trabalhos e o luncoonamento 
das sessões. 

b) o quorum para deliberações, 

c) a orgamzação e os serv1ços de Secretaria e 
T esouraraa 

VI - promover d1hgénc1as 1nquentos ou venf•
caçôes soore o tuncoonamento dos Conselhos Re
goonaos e adotar medodas para sua ehcoêncoa e regu
landade. onclusove neles ontervondo, com a desogna
ção de Doretona Provtsona. 

VIl - proceder a convocação de Assernbleoa 
Geral Extaordonana nos Conselhos Regoonaos, quan
do 1ulgar necessano e convenoente. para deciSão de 
assunto determ•nado. 

VIII - aprovar e altera se for o caso. os Rego
mentes dos Conselhos Reg1ona1s. 

IX - cnar loxar e altera emolumentos e percent
agens de contnbuoções dos Conselhos Regtonaos, 

X - dospor sobre as onstotuoções. recursos e 
seus efedos, onstãnctas. prazos, perempção e ouos 
atas processuaos a serem observados em processos 
admonostatovos de que possam resultar penalidades 
ao corretor 

XI - reexamonar. em gau de recursos. as deci
sões dos Conselhos Regoonaos, nos casos prevostos 
nesta le1. 

XII - conhecedor relatono anual, balanço e con
tas de sua Doretona, deliberando sobre os mesmos, 

XIII - homologar. mandar supnr ou cassar atas 
da Assembleoa Geral referentes ao relatono anual. 
ao alanço e as contas das Dore1onas dos Conselhos 
Regtonaos ou as eleiÇões desses órgãos ou de seus 
representantes 1unto ao Conselho Federal, e deter
monar a realização de novas eleoções, no caso de se
rem constatadas tnegulandades, 

XIV - ondocar as autondades competentes, em 
lista tnpllce, os representantes da classe para Inte
grar órgãos colegoados lederaos 

XV - deliberar sobre o terntono de JUnsdoção de 
cada Conselho Regoonal. desmembrando-o ou oncor
porando-o, contonne as necessodades-

XVI - eleger sua Dtre1ona; 

XVII - aprovar o Códogo de Étoca Proloasoonal. 
XVIII - baoxar onstruções a respeoto de atua-

ção de estagoano. aluno da Fundação Escola Na· 
coonal de Seguro- FUNENSEG, nos termos do § 2° 
do art_ 32, 

XIV - expedor normas e prownentos que se ft.
zerem necessanos par ao bom e loet cumpnmento 
desta leo; 
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XX - autonzar a aquas1ção, alienação ou grava
me de bens omoveos lllo Conselho, 

XXI - resolver os casos om•sos 
Art a• O Conselho Federal lera sede. provoso • 

roamente na codade do Roo de Janeoro. sendo tran· •. 
fendo defonotovamente para a Capotai Federal quanclo 
nesta torem onstalaclos os orgãos oloctaos que com
põem o Sostema Nacoonal de Seguros Pnvados 

Art 9° Compete ao Presodente. 
I - representar o Conselho Federal, em IUIZO 

ou, fora dele. atova e passovamente 
11 - zelar pe1o livro exercocoo da profossão " pela 

dognodacle e ondependêncoa do Conselho e de seus 
membros. observados os d•spos1t1vos das le1s e re
gulamentos apllcaveos. 

III -convocar reunoões do Conselho e a elas 
presodor; 

IV- cumpnr e fazer cumpnr as dehberaçõe•; do 
Conselho, 

V - superontender os servoços do Conselho, 
contratar, promover, hcenc1ar. pumr e demdu seus 
empregados, 

VI - admomstrar o palnmõnoo do Conselro, com 
observãncoa das resoluções deste. 

V 11 - acompanhar o funcoonamento dos Conse
lhos Regoonaos e ze•~r pela regularodade e pelo foel 
cumpnmento das leos e regulamentos atonentes aos 
corretores. 

VIII - cooperar com os Conselhos Regoonaos 
em matena de sua competêncoa, sempre que sollco
tado. 

1X - Instaurar 1nquento adminiStratiVO pdra apu
ração de orregularodades e aplicação de penalidades 
d1sc1phnares que couberem aos .nfratores. 

X - tomar e propor medoclas ele defesa elos 
Conselhos e da classe 

XI - elaborar. com o 1" Secretano e o 1° Te
soureoro o orçamento anual da receota e despesa 
para submetê-lo a aprecoação do Conselho. 

XII- aplicar as penas doscopllnares. conforme a 
decosão do Conselho 

Paragrafo umco O Presodente sera subst~uodo 
em suas faltas e ompedomentos. pelo Voce-Presodente 
e demaos membros da Doretona. na ordem merx-oo
nada n" art 6° 

Art 1 o Compete ao 1° Secretáno 
I - dorogor os servoços da Secretana; 
11 - ter a seu cargo a correspondêncoa rJo Con

selho. 
III - secretana as reunoões do Consf•lho, redo

g.ndo as respect1vas atas. 

IV - orgamzar e rever anualmente, o cadastro 
geral dos corretores. 

V- elaborar. com o Pres•dente e o 1-=- Tesourer
ro, o orçamento anual da reert.a e despesas. para 
submetê-lo a aprecoação do Conselho 

Paragrato umco O 1~ Secrerano sera subStrtu1d0, 
em suas faltas e ompedomentos )elo 2• Secretano 

Art 11 Compete ao 1" 1 e5oureoro 
I - ter sob sua guarda e responsabolodade todos 

os valores pertencente· ao Conselhc. escnturando a 
recerta e a despesa no hvro "ca1xa'" e os restantes 
nos lovros apropnados. 

11 - arrecadar todas as rendas e contnbuoções 
devodas ao Conselho. 

III - pagar as desr esas. contas e obngações 
do Conselho. assrnando com o Presidente os che
ques e as ordens de pag.•mento, 

IV- elaborar, com ) Presrdente e o 1° Secreta
no. o orçamento anual da recerta e despesa. para 
submetê-lo a aprecraçãc do conselho 

V - levantar balancetes e apresenta-los ao 
Presodente, mensalmente e quando este os sollcotar. 

VI - apresentar. anualmente. o balanço geral, 
que onstruora o relatoroo e a prestação de contas da 
Doretona, para aprecoação do Conselho. 

VIl - deposrtar no Banco do Brasol e/ou na Cao
xa Econõmrca Federal as quantras e valores perten
centes ao Con::;elho 

Paragrafe unrco O 19 Tesourerro sera substitUI· 
do. em suas faltas e ompedornentos pelo 2" Secretano 

• Art 12 Compete ao Drretor de Patrrmõnro ter 
sob sua guarda e responsabrhdade os bens movers 
e rmovers que CO"lstrtuerr o patrrmõnro do Conselho. 
admrnrstrando-os e provrjencrando sua manutenção, 
uso e serventra 

Art. 13 Constrtuem receotas do Conselho Federal 
1- ordm;mas 
a) a perc.entagem foxada sobre a receota arreca-

dada em cadd Conselho Regoonal. 
b) a renda patrorronoal 
11 - extraordmanas 
a) as contnburçrJes voluntanas 

CAPITULO III 
Dos C•Jnselhos Regionaos 

Art 14 Cacoa Conselho Regoonal sera eleoto 
por três anos. ern assembleoa geral dos corretores, 
em pleno gozo dos doreotos que lhe são confendos 
por ler, rmcrandtJ-se o mandato no dra 1 o de fevererro 
do ano seguont e ao da eleoção 

Paragrafo unoco E permotoda a reeleoção de 
membro do Conselho Regoonal 



386 ANAIS DO SE'IADO FEDERAL JliNHO 1998 ----,------- -------------- ----
Arl 15 O Conselho Reg1onal compõe-se de IV - apreciar e JUlgai os ped1dos de ní~~er!Ção 

dez membros, no m1mmo e de vmte. no maxfmo dos corretor1i!s. com dom1cil•o ou sede no 'h!mtono 
§ 1• Os membros do Conselho Reg1onal deve- sob sua JUnsdlção. bem como os ped1dos de 1nscn-

rão res1dlf no terntono de sua Junsd11;:ão ção secundana daqueles domiCifiedos ou sediados 
§ 2° Para cada membro elet1vo sera ele1to um em outro temtono 

suplente V- orgamzar e rever. anualmenle. o cadasll'o ge-
Ar! 16 As re·Jmões dos Consellios Reg1ona1s ral dos conetotes mscntos no âmbito de saa )UI1SdtÇiia; 

dar-se-ão, ord1nanamente, uma vei por mãs e, em VI - votar o seu orçamento anual de recet1a e 
carater urgente e extraordlnáno. sernpré que forem de despesa-
convocadas. com mot1vo fundamentado. atliallêt da VIl - 1nd1C81', em hsta tnphce. às autoridadi!s 
1mprensa de carta ou telegrama pelo Pres1cdent1t ou- con1petentes os rePn!sentantes da classe pan1 llite-
por uma terça parte dt• seus membros. com antece- grar orgãos coleg1aáos de natureza estadual OU mu-
dênc•a m1mma de c1nco d1as niCipal. 

Paragrafo un1co Em carater extraordnáno, o VIII - decldlf sobre a BP11cação de penas diSCI-
Pres•dente podera convocar reumãa. com d•spensa phnares 
do prazo e das ex1gênc1as deste art,go. hcando. po- IX - resolver os casos ormssos. com recurso 
rem su1e1IO a pena d1scipi1nar se o motiVo mio for JUI- nE'Céssano ao Conselho Federal 
gado relevante pelo- Conselho. que ãprecara esta Art. 21 A D1iatona do Conselho Reg1onal tera 
prel1m1nar ao IniCIO dos "trallalhos mahdato de três anos devendo ser ele1ta ...,.. nt>-

Art 17 O Pres1dent~ lera apenas o voto de vembro pela A~a Geral e empossada a 1° 
qualidade, podendo. entret.>nto. Interpor recurso JUn- de ll!vereno do ano seguinte, compondo-se de Pfesl-
to ao Conselho Federal quando a decisão nilo for dento V1ce-Presldente. t• Secretario, 2" Slcretano. 
unãn1me 1° Te~oure1ro. 2" Tesoureiro e Oloator de PalliTiõn10 

Art 18 Em caso de licença o J de vaga de d1re- l•rt 22. Competlt a D1retona *"n1mstrar ó'Con-
tores. o Pres1dente des1gnara substituto durante a h- selho l'leglonal com atnbUições. no terntóno de sua 
cença ou ate o IIm do mandato jUnsdiÇãO' e no que lhe for aphcavel, lllêntiC&S àls de-

Paragrafo umco A escolha reca1ra obngatona- lendas a Dlretona d& Conelho Federal pelos arts 7" 
mente. em membro do Conselho Reg1onal 9" 1 O 11 e 12. bem corno observar curnpllr e lazer 

Art 19 A função do Conselhe11'o Rég1onal e cumpnr esta ler o Reg1mento lntemo, o Cóellgo de 
~ncompat1vel com a de membro do Cllnso!lho Fe- EIICB ProhsSional e dema1s atos relativos ao 6àrcl-
deral ciO da pml1ssão 

Art 20 Compete a c. Conselho Reg1onel A ri 23 Const•tuem rece1tas do ConselhO' Fie-
l - cumpr•r e lazer cumpr1r: no terntono de sua g•onal 

JUfiSdlçãO, os deveres e "tnbUiçÔ<n constantes dos 1 - ord1nanás 
1tens 1. 11, III e IV do art 1•, a) as contntiiJIÇÕE!S' rnenihtis dos corre\ores 

11 - eleger seus represe"1tantes 1unto ao Conse- b) a renda patnmonral. 
lho Federar. por malona absoluta. voto secreto, 11 - extnmrrRNanas 

III - elaborar e alterar seu Reg1mento lntemo. a) as contiibU1ções volunf"-> 
no qual regulara 11) os emolumentos ~ as malta 

a) as atr1bu1ç6es dos m~·mbros da Ollétona: 
bl o quorum para deliberações. 
c) a ordem dos trabalhes e o funcionamento 

das sessões. 
d) a organização e os sen. ços da Secrétana e 

da Tesourana. 
e) o quorum a ordem dos trabalhos e o fun

Cionamento da assembleia ger'lll na fonna pnMSIII 
no art 26. 

fl a epoca e o montante das co ~tribufçõe8 obri
gatonas. bem corno os emolumentos, rnevistos na 
1nc1so IV do art 33 

CAPÍTULO IV 
Dlt AsMmMêia Gerllf 

Jlcrf 24 Corístduem a Asill!mrllé1a Gehif do Con
selho Reg10nal os corretores, peSsoas lu;IC8S, ltlSCfl
tos e em pleno gozo de seus d1re1tos 

Art 25 Compele ã AS!1emble1a Geral 
I - àr)rec~ar e aprovlfr o relatono anlliil, o balan

ço e ,,.s contas da D1retoria dà Conselho Alg,onal 
com recurso necessano ao Con!lelho Federar. 

11 - eleger os membroS' da Conselho Reg10nal 
e os de tlua D•retona. 
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III - autonzar a aquts1ção. a alienação e o gra
vame dos bens 1move1s do patrunõn1o do Conselho 
Reg1onal. 

IV - deliberar sobre qualquer rnatena que lhe 
for apresentada pela Dtretona do Conselho Federal 
ou Reg1onal, bem como por assoc1ado 

Art. 26 A Assembleia reumr-se-a mediante 
convocação pela Imprensa no m1mmo com sete d1as 
e no max1mo com tnnta d1as de antecedência na 
qual se menc1onara a data, o local, a hora de reu
niãO e a Otdem do D1a 

a) ord1nanamente, no mês de março de cada 
ano. na conformidade do 1nc1so I do art. 25, bem 
como no mês de novembro dos anos de ele1ção. 
na conformidade do art. 20, tnciSO 11, e do ali 28. 

b) extraotdmanamente. sempre que necessa
no. por 1ntc1at1va do Pres1deote e uma terça parte 
do Conselho Reg1onal ou por determinação do 
Conselho Federal na forma do mc1so VIl do ali. -,., 

§ 1 • A Mesa da Assembléta será formada pelo 
Presidente e t• Secretáno da D1retona do Conselho 
Reg1onal e ma1s do1s corretores para aux1l1arem os 
trabalhos. 

§ 2• O quorum para a Instalação dos trabalhos 
será regulado pelo Reg1mento Interno do Conselho, 
sendo as deliberações tomadas por matona de votos 
presentes 

§ 3" Não havendo qLIOI'Um na pnme1ra convo
cação, a Assembleia reuntr-se.-a. em segunda con
vocação. com qualquer numero 

§ 4° A Ata da Sessão sera red1g1da pelo t• Se
cretano e ass1nada pelos membros da Mesa, bem 
como pelos presentes que o que1ram fazer. 

Art 27 So poderão votar os corretores lnscn
tos no Conselho Reg1onal, em dta com as suas con
tnbuiÇÕes e em pleno gozo de seus q1re1tos 

Ali 28 As Ele1ções para os Conselhos Regio
naiS reallzar-se-ão em Assembleia Geral Ordlll8na 
no mês de novembro do último ano do mandato 

Art 29 O voto e pessoal e obngatõno em to
das as re!.Jnlões da Assembleia 

§ 1 • O voto será sempre secreto nas ele1ções e 
nas deltberaçóes sobre as contas, podendo o Regi
mento Interno f1xar outras lupoteses de voto secreto 

§ 2° A falta de comparecunento, sem rnotwo 
JUStificado, su1e1ta o corretor a multa couespondente 
ao Valor de Referêncta reg1onal. 

CAPITULO VI 
Disposições Gerais 

Art. 30 Os atos oltctals dos Conselhos Reg1o
na1s e do Conselho Federal serão publicados no JOr
nal oltctal da sede do Con!UIIho respecllvo ou, na fal-

ta deSte, diVUlgados através de ed1ta1s fixados à por
ta do Conselho 

Ali 31 Os carr, os de membros dos Conselhos 
-flegJonals e do Cons.glho Federal, bem como os de 
suas 01retonas. são de exerc1c1o obngatono e não 
remunerado 

;P_aragrafo úntca C.s empregados dos Conselhos 
f1egtana'is, e do Conselho Federal serão subotdlna
d•lS ao reg1me da Consolidação das leiS do Traballo. 

Art. 32 As soctedades seguradoras, de capita
liZE IÇáo e de pre 11dên(;ta pnvada, ou outras asseme
lhadas que venham a Mr cnadas, não poderão pa
gai com1ssões de corretagem a corretor, pessoa fiSI
ca ou )Urtd1ca, de seguros anganados no prazo de 
SUS pei"SàO diSCiphn.1r 

CAPITULO VIl 
Dlapoá~çãea Transitórias 

Ali 33 O Conselho de Corretores de Seguros, 
de CspttallzaÇão e de Prev1d•!ncta Pnvada elaborará 
estudos, dentr.? de cento e c•nenta d1as da publtca
ção desta le1, n>la~ a todas as normas e regula
mentos relaciON>'dos COI!l a_prat•ca de corretagem e 
sua ftScallzação. propondo altera.:ões que se lucrem 
necessánas 

Ali. 34 Todo o acervo da DIVIsão de Co~ 
res. do Departamento de F1scall;. ação da Susep, 
sera transfendo para o Conselho dos Corretores de 
Seguros, de Capttal~tção e Prevtdêr.cta Pnvada. 

Art 35. O correi :)r, oessoa )Urtdlca que est1ver 
regu~nte 1nscnto, tel'!l ~ssegurado o d1redo de. 
no prazo de do1s anos. BJU..'tar-se as d1spos1ções 
desta le1, f1cando garantido o c.'esempenho da atNI
dade profiSSional dentro desse pr. uo 

Ali. 36. Ao corretor, pessoà lís1ca, registrado 
na Susep, ftca assegurado o d1reno L •e reg1stro auto
mabco no respecbvo Conselho Regi(· nal 11xando o 
Conselho Federal prazo para subst1tu., ~o d4tW -e~r
respondentes cartl!lrBS 

Ali. 37. F1ndo os prazos refendes no• arts. 38 e 
39, os reg1stros concedidos pelo extinto Departa
mento Nac1onal de Segurõs Pnvados e C~> •o:taltza
ção e pela SupenntendêrlCia de Seguros F .,..,.adas 
perdendo a validade, ftcando seus trtulares 1mpe..11-
dos de exercer a profissão de corretor 

Ali 38. O Conselho Federal. dentro de "eniQ e 
ortenta dias da publtcação desta le1. expedtrá o Códi
go de Ettea Prof1ss1onal 

Art 39 O Poder Execut1vo regulamentara o 
diSposto nesta le1 no prazo de noventa d1as, conta
dos da publ1cação. 

Ali. 40. Esta le1 emra em v1gor noventa dtas 
apos sua publicação 
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Art 41 Revogam· se as d1spo .:.r,..ões em contrano 

Just1f1caçãc, 

Apresento este pro1eto c om a preocupação 
•rned•ata de sanar uma lacuna na leg•slação 11eteren 
lP a matena. uma ve.;:: que a p• .Jf1-ssão de corretor de 
seguros. cnada oela Lea n" 4 ,,94 de 29 de dezem
bro de 1964. e regulament.>da pelo Decreto n' 
56.903. de 24 de setembro de 1965. permanece at·a 
o presente sem um orgão ~e fiscalização e d!SCiphr.a 
do exerc•c•o prof•ss•onal 

O Conselho de Corretores de Seguros de r; a
Pitahz.ação e de Prev1dênc1a Pnvé'da, a ser cruda. 
es1a estruturado em .nstãnc1a a~ mvel federal (o 
Conselho Federal). regoonal los Conselhos R e" •0-

na•s) e em assembleias g•:na1s c .)nflgurando-se Cf}m 
a forma ma•s adequada para e cercer as at ri>UtÇ''JeS 
pretendidas Esse Conselho como os r 1ema1s da 
mesma natureza. assoc1ados ao exercac ,o profiSSIO
nal. constotuem servoço >UbJoco federal .',1spondo, po
rem de personalidade Jund1ca propn~• e a11onom1a 
adm1mstrat1va e f1nan;::e1ra 

O Conselho Federal encarrega~se essenc1al~ 

mente da apllcaçd<> das le1s e r a guiamentos rela
Clonados ao exerc 1c1o das prohs& Jes supramencto
nadas. de zelar polo desempenh{" et1co da profissão 
e prop1c1ar quanr.o requenda. a r .elaboração com os 
orgãos federa1s nas questões P'i!r11nentes ao exerc1 
CIO dessas prcnssões Entre as atnbUições desse 
Conselho destacam-se a1nr1a. a de reexarnnar, em 
grau de recur.õo. as dectPoes •jos Conselhos Reg1o 
na1s nos casos prev1sl'.JS e oi de aprovar o Cod1go 
de Et1ca Prof1ssoonal As rece1tas do Conseltw Fede
ral. de carater ord11"1 ano e ex·raord.nano pnuvêm de 
contnbuoções voto :r 1tanas e rendimentos patrmonoaos 
conf1gurando a r .tutonom1a do orgão Sua composi
ção consta dr, três representantes de cada um dos 
Conselhos F'i•.,goonaos. escolhidos lnenalmeme. pela 
ma1ona de s aus membros 

Ao O Jnselho Regoonal. que pode abranger o 
lerntono C' .e maiS de uma umdade da Federação. 
compete cumpnr e fazer cumpnr na .nstãnata regio
nal. a·. c •etennonações do Conselho relacoonadas ao 
ex,.4 rc1c•c, da profissão. tanto sob o aspecto do de
dempenno prohssoonal. quanto da postura et"".a A 
cada Cc nselho Regoonal cabem as funções assocoa· 
das ao cadastro e onscnção de corretores e a aplica
ção de penas doscoplonares A D1retona do Conselho 
Regoonal e ele~a pela Assembleoa Geral para um 
mandato de três anos 

A Assembleoa Geral do Conselho Regoonal. 
composta dos corretores mscntos em pleno gozo 
de seus d1re1tos. tem entre as pnnc1pa1s atrlbUIÇÕ· 

es a de deliberar sobre matena que lhe for apresen
lada pela Doretona do Conselho Regoonal ou Fede
ral a de eleger os memoras do Conselho Reg1onal e 
os de sua Doretona e de dospor sobre o patnmõnoo 
do Conselho Reg1onal Estão dehnodas no pro1eto as 
tormahdades necessanas a convocação da Assem
bleia Geral para reuntões ordrnanas e extraordrna
roas. o quorum e a forma de organozação dessas 
reumões 

Nas D1sposoções Geraos está estabeleCido que 
os cargos nos Conselhos não serão remunerados e 
que seus empregados são subon::hnados ao regome 
da Consolodação das Leos do Trabalho Detennona
se lambem que no prazo de 1 80 doas da publocação 
da 1e1 o Conselho ora elaborar estudos relatovos a to
das as normas e regulamentos relacoonados com a 
pratoca da corretagem e sua fiscalização Nas Dospo
siÇães Trans•tonas e f1xado o mesmo prazo para a 
expediÇão do Codogo de Et1ca Prolossoonal pelo Con
selho Federal 

Venfoca-se assom que a presente proposiÇão, 
medoante a cnação desse Conselho. de tnleresse 
publico estabelece os onstrumentos essenaaos para 
a foscallzação do exerc1coo das profissões de corretor 
de seguros. de cap~allzação e de prevodênaa pnva
da, para que se1am exercidas consoante as normas 
de desempenho profossoonal e etoco adequados. con
cedendo-lhe lambem a capacodade legal de aplocar. 
Quando necessano. as sanções pertinentes Por 
conseguonte. sua omplantação Irara ondoscutoveos be
nefocoos a socoedade. que se u1oloza amplamente dos 
servoços de corretagem de seguros 

Essas as razões pelas quaiS ofereço a presen
te propos1ção com a conviCÇão de contar com o 
apooo dos nobres pares para sua aprovação 

Sala das Sessões. 1° de tulho de 1998 - Se
nador Ney Suassuna. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N" 4 594- DE 29 DE DEZEMBRO DE 1964 

Regula a profissão de conatur de 
seguros. 

DE'CRETO N° 56.903 -
DE 24 DE SETEMBRO DE 1965 

Regulamenta a proiiiUiio ele Corre
tor de Seguros de Vida e de Capitaliza
ção, de conformidade com o artigo 32 da 
Lei n• 4.594("), de 29 de deambro de 
1964-
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LEI N° €"317-
DE 22 OE DEZEMBRO DE 1975 

Dispõe sobre a contratação de segu· 
ros sem ex1gência e restrições previstas 
na Lei n• 4.594("), de 29 de dezembro de 
1964. 

LEI N" 7 278-
DE 1 O DE DEZEMBRO DE 1984 

Dá nova redação ao art1go 4° da Lei 
n• 4.594(1 ), de 29 de dezembro de 1964, 
que regula a profissão de Corretor de Se
guros. 

(As Com1ssões de Canst1twção Just1· 
ça e C1dadama e de Assuntos Soe/BIS. ca
bendo a esta ult1ma a dec1são termmat,va ) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os pro· 
Jetos hdos serão publicados e remet1dos as Comis
sões competentes 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Presi
dência recebeu a Mensagem n" 196, de 1998 
(n" 781/98, na ongem), de 29 de 1unho ult1mo. pela 
qual o Pres1dente da RepubliCa encam1nha nos ter· 
mos do 1nc1so 11 do art 7" da Le1 n· 9 069, de 1995, 
o demonstratiVO das em1ssões do Real referentes ao 
mês de ma1o de 1998. as razões delas determ.r.an
tes e a pos1ção das reservas 1nlernac•ona1s a elas 
vtnculadas 

A matena va1 a Com1ssão de Assunlos Econõ· 
ffiiCOS 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Pres1· 
dênc1a recebeu a Mensagem n' 197 de 1996 (n• 
826/98, na ongem), de 30 de junho u111mo pela qual 
o Pres•denle da RepubliCa nos lermos do§ 1" do •n
c•so 11 do art 6° da Le1 n° 9 069 de 29 de jUnho de 
1995. encam1nha a programação monetana relal1va 
ao 1ence1ro tnmestre de 1998 

A materEB va1 a Com•ssão de Assuntos Econõ
m•cos. em reg1me de urgência tendo em v•sta o § 2• 
do art. 6" da Le1 n• 9 069, de 25 de 1unho de 1995, 
que prece1tua: ·o Congresso Nac1ona• podera. com 
base em parecer da Com1ssão de Assuntos Econõ· 
m1cos do Senado Federal. re1e11ar a programação 
monetana a que se refere o caput deste art1go. me· 
d1ante decreto legislatiVO, no prazo de dez d1as a 
contar do seu recebimento" 

SR. PRESIDENTE (Geraldo Meto) - A Pres1· 
dênc1a recebeu o Av1so n• 661 de 1998. de 1• do 
corrente, do Pres1dente do Tnbunat de Contas da 

Umão encamtnhando cop1a da L•sta Especifica. re
metida ao M1msteno Publico Eleitoral para os fms 
prev1stos na ahnea g do 1nc1so 1 d.:'l art1go 1° da Le1 
Complemenlar no 64 de 18 de ma1o de 1990. con
tendo os nomes dos responsave1s que 11veram suas 
contas julgadas ~rregutares por aQuele Tnbunal, nos 
ulllmos c~nco anos consoanle o 01spos1o no art 91 
da Le1 2° 8 443, de 16 de l"lho de 1992. no § 2° do 
art 1• e art 2", da Resolução n• 113 de 20 de ma1o 
de 1998 (01versos n°16. de 1998) 

O expediente va• a Com•ssão de F•scalização e 
Controle 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Pre
Sidência comun1ca ao Plenano o arqUivamento 
em carater dehm11vo do Ohc1o n• S/60 de 1991 
(n• 944191. na ongem) nos lermos do despacho do 
M1n1stro Relator do Supremo Tribunal Federal. Se
pulveda Pertence. publicado no Diário da Justiça. 
Seção 1, elelrõmco de 30 de tunho utt1mo 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Ha ora
dores mscratos 

Concedo a palavra. por v1nte m1nu1os, a nobre 
Senadora Bened1la da S1lva 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- RJ 
Pronunc1a o segUinte d1scurso Sem rev1são da ora
dora ) - Sr Pres•dente. Sr's e Srs Senadores. con· 
forme eu me hav1a comprometJdo. estare1 ocupando 
esta tnbuna para responder a vanas mdagações que 
estão sendo fe1tas em relação a atuação da repre
senlante do Estado do R1o de Jane~ro bem como a 
posJçõls do Part1do dos Trabalhadores no que tange 
as pnvatazações 

Tenho um elenco de 1 ronunc1amentos a fa
zer Ja faz alguns e hOJe. pretenoo fazer outro 
So lamento que esle não se1a o ull•mo. porque 
tenho traz1do a tnbuna uma preocupação com re
lação a forma como as pnvat1zações estão sen
do fe•tas Na med1da em que não ha uma smah 
zação do PalaCio do Planalto para que cesse 
esse processo e para que ha1a entendimentos 
futuros. mformo que contmuare1 a fazer pronun
Ciamentos a esse respe1to 

O Bras•l tem duas opções d1sl1nlas para o fuluro 
das telecomumcações a pnme~ra. defendida pelo Par· 
tido dos Trabalhadores, e a da Bras1t Telecom, de um 
Bras11 soberano. e a segunda pa1roc1nada pelo Gover
no FHC, e a da pnvahzação do S•slema Telebras. que 
traz em seu boiO senas e 1rreparave1s distorções 

Os do1s projetas divergem complelamente. 
Caso qualquer um deles se1a Implementado, 1sso 
s•gmf1cara desprezar o oulro por complelo Sendo 
essa maler~a de 1nteresse de lodos os bras11e1ros 
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"lue têm preocupação com sua c•dadama e o futuro 
tjeste Pars matena lfje tat relevànc•a não pode ser 
""leciC•da (.Om a urgé-nc1a que vem dispensando t: 
:ituat Governo 

A proposta Bras•t Telecom defende a evolução 
das Teles de lonna compet1t1va e a 1nserção sobera
na do Brasol no mercado mund1al de telecomumcaçõ
es um ma1or mce"ltlvo as atiVIdades do umco Centro 
de Pesqwsa e Desenvolvimento em Telecomunica
ções ela Amenca do Sul o fomento da 1ndustna na
CIOnal do setor gerando m1lhares de empregos: e a 
cemocrat1zação dos me1os de comumcação por ln

termeaiC.' de uma agênc1a democrat1ca e •nde
oendenre sob o controle da SOCiedade 

Ja a proposta do nosso Pres1dente Fernando 
Hennque Cardoso cam1nha na contramão do Interes
se nac1onal com os segutntes pressuposta& des
membramento do S1stema Nac•onal de Telecomuni
cações em 30 pequenas empresas operadoras. a 
subavahaçao das holdings e a sua 1med1ata transle
renc•a as grandes mult~nac•onats 

N~nguem e tão 1ngênuo a ponto de desconhe
cer "o quano pode~·. qual se1a. o da m1d1a, aquele 
que se apresenta como o ma1or formador de op1n1ão 
da socredade contemporânea Mult1plas são as ma
mtestações dos diversos me1os de comuniCaçãO cn
llcando o processo de pnvat1zação em v1gor, mas o 
Govern~ mesmo ass1m contmua com o mesmo 
àmmo não levando em conta o conteudo de nenhu
ma delas 

Não se uata apenas de uma contestação do 
Part1ao dos Trabalhadores de alguns trabalhadores, 
de S1nd1cahstas ou de rnteressados na xenofobia da 
estat1zação O propno M1n1stro das Comumcações. o 
l1nado Serg1o Mona anunc1ou aos quatro cantos que 
essa sena a ma1or pnvat1zação em bloco JS raal1zada 
no mundo O calenda no aponta 29 de 1ulho de 1998 
a data para que 1sso se elet1ve Serg1o Mona d1z1a 
que o Governo 1na arrecadar A$30 bilhões Já o 
aluai M1mstro Mendonça de Barros. lnexphcavelrnen
te fala de R$12 bilhões Essa d1ferença não e algo 
1ns1gmflcante para o Pa1s. ha1a VISta que a carga tn
butana vem sendo aumentada segundo o própno 
Governo. por necessidade de recursos adk:IOn&IS 
para 1nvest1mento em setores soc1a1s Lembro equ1 a 
CPMF que fora lnSIIIUida para resolver o problema 
da escassez de recursos na Saude. mas que, Aa pran
ca não resolveu nada po1s os recursos adiCIOf18.1S ser
viram apenas para tapar o buraco da retirada das dOta
ções da Saude para outros setores Portanto, se essa 
dderença de avaliação fosse desnnada para a Saude, 
ou sejS. aproximadamente R$18 bilhões, com certeza. 

o quadro sena outro. bem melhor do que o que esta
mos presenciando neste momento 

Ma1s uma vez. laço uso das Intenções, dos 
gestos e das preocupações do nosso M1mstro da 
Saude Jose Serra Não estamos atentos quando 
mandamos para o Congresso Nac1onal medidas 
chamadas emergenc1a1s. em que se conta até mes
mo com a vontade da OposiÇãO de aprofundar o de
bate e de venl1car a vahdade do apcHO de tal IniCiati
va para que esta possa. verdadeiramente, ser usa
da em lavor do propos1to l1rmado ou do convenci
mento lerto a cada um de nos Mas, na maJOna das 
vezes. o que temos veniicado são desVIos. alguns dos 
qua1s alem das 1rregulandades. estão sendo Citados 
lambem pelo M1n1stro Jose Serra nos d1as de ho19 

Hojl!. a Telebras e uma empresa holdlng, que 
controla 28 empresas regiOnaiS: as chamadas Teles 
(Telesp, Telpe. Telepar. etc). a Embraiei e a CTBC 
Juntas, essas empresas 11veram um laturamento, 
em 1997. de A$22 b1lhões e um lucro de R$4,3 bi
lhões. Os numeres da Telebras são lantasbeos, Im
pressionam e orgulham qualquer braSIIetro Colocam 
a T elebras entre as maiOres operadOniS do mundo. 

O nosso projeto VISa umf~ear todas as 28 em
presas em uma umca, a Bras1l Telecom. uma empre
sa com capaadade g1Q8n18Sea de c1esco 1181IID, ume 
empresa com capaadade de lrMISilr em pesqu11111 e de
senvolvimentO no setor: uma~ que pode loman
tar o parque lndustnal brasileiro, gerando rnllanls de 
empregos uma empresa com capea1ade de cor npeb< 
no Pa1s e. tambem. 1nternaaonalmente, com qualquer 
outra empresa de telecomuniCações do mundo 

Não e por acaso que estamos, neste momen
to, fazendo este pronunciamento. a ser somado a 
tantos outros Não e por acaso que a Telebrés é a 
ma1or empresa do Bras11 Com lucro anual, em 
1997. de R$4,3 bilhões, ela sustenta a Bolsa de 
Valores bras1le1ra durante os 365 d1as do ano. 
ma1s de 60% da movimentação d1ána da Bolsa e 
le1ta com ações da T elebrás O restante corres
ponde eo somatono de todas as ações de outras 
empresas nac1ona1s e InternaCIOnaiS, de caráter 
pnvado ou de econom1a m1sta Para se ter uma 
1de1a. em 1997 foram 1nvesttdos. com recursos 
propr10s, ma1s de A$7 bilhões na modem1zação e 
expansão da planta de telecomumcações brasilei
ra, em pesqutsa e desenvolvtrnento. Ela tem con
tnbwdo. com ma1s de A$2 bilhões por ano, para 
as aplicações dos Governos nas ma1s diversas 
areas O seu patnmõmo é supenor a R$29 bilhões 
e ela possu1 o menor end1v1damento entre as gran
des operadoras mund1a1s de telecomuntcações -
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apenas 7°o Traz ela tamc:e:'""" c.:~s·c·:. ... m oo•.::• tn
dustnal rnve1ave' tornen:a~:::- ~2-r .;.,as :Je ~'i":Ore

sas oue geram mrlr.::tre-s- .::-:: .:-r::"'e:::-: 10 .=.a..; ;. 
tendêncra arual e de cres.c -e-- - .a n~~ "'"~3.,.. r.:.: se-
for tanto no Pars. como ... : ····unac ~~s Vttrn•z 
anos em todos os Estaac~ ~- :."" '='r·:::: :::: ~-r::res.:.., 

de telecomumcações luca s · :a:-am c .... :·e- a.s c nc :
marores do Estado Em mu•:..:., Jeles elas ...)Cuoaram 
a pnmerra colocação no rank1ng 

Orante drsso o que rra ::: ·: ,;:,.Jsa rr".:Jigroação e o: 
fato de que se esta prNauz: 1:1: c. l"'".aror e- me'hor la
Ira do patnmomo publrco orasr•etro a ~reço avrltado 
a toque de carxa e em um m,:,rrenro r'l30 muno pror:-r
cro no fmal de um Go,ern: 6f"""' e-=cca ae erercões 
Sera que essa urgenc.a nao c Jae ser aa • .aaa cara 
que se tragam a luz roaa::. as Juo:sr:>es levanta.Jas 
contra o processo de pnv.=.r za·-aJ, Sera aue ex1ste 
no 1magmano au na c:o'":.-sç e:-· ':I ,..., .-a.~ .. a lo p ·vo 
total conhecrmento \le~.;.:. - : ... :"",c:n;a.ç.:u Jes~a 

transação? Sera que a co~u ez • .:.. rr.:.::ne1ra te"'Tl teta\ 
conscrêncra dos lucros cons.:- ~..~ . ..::~..::s. -ê po,. cor.se· 
gurnte. da 1mplementacao OE: c: -:'luT ..:as. na .-2.rea sv 
cral. respaldadas e.cataP""en ,:. ;,.:r ~Moresas .. essa 
qualidade? 

Por que tanta urqen~·a :: _ 1u.:- ld"lta pressa ... 
Sera que seremos condent:...:- s _ u ~..:ermaOo;:, ,a to 
guerra dos Intolerante:;. •..:::- arra:,.JJ:s e :"J,.)$ retr•:. 
grados que não querem a~·raca a rno~er.,1daae e 
tornar o Estado Uex1ve• are. a::-: Se,.a 'J.Je scre"Tlas 
CritiCados e exorc1zaaos c::r -ê" t: .. •llnec.menr.:- p.)r en· 
tender e colocar a nossa !.!(.~ ;:çd,:. ,,, ...... , ~s ••. u:!eo c·-:. 
fundo dos recursos d•J pa•r- .:- ......... r.c..: ...:o .... é 0:.2 ,_~c·-:

neste Pa1s, e que não jX'Oe J: :r ...JrTlã. ::ecrs3C. r.rnc.,:3-
na e umca. ser pnvat.za·J:- :;-.:-r ;._r.J.rl'3.5 , .:...rra:: n,l .. .i 
so dos 1nvesumenras soe a•:, .--a~ ;:.:a'il:::a·..., o:- p,:.c.ar 
de Implementar uma po1111Ca a i.C:r.1e'1re Qua •• tat•'v'a 
compet1t1va com as empres..:;:s •r•e-;""'a.: .Jna•':l-

Sera que e falta t=3.lt·a rJ-:: .... ~orre:.•rem•.:; lalta 
de bras1hdade nao querer J..1E se r-:-l"1ern aec•::.oes 
que possam mudar a ecor.onua L>ras.1e1ra .a- co1ocar o 
Estado em c;ondtções tarnbern ~..:- -;~r ~.:;,mpet1trvo 

nas suas polrt1cas soc•a•s .... C. q· .. h? t":,i.amos tazendo 
nest~ momento nao e, de tc·ma nennuma consrde 
rado por aqueles que na "erjaa.: tam usaoo o mo
mento das pr1vat1zações como .Jm Instrumento ma1or 
e rmportante de contlllUiaade .:l@ estab,',aaae :leste 
g•gante chamado Bras11 - somc•s g·games s•m. em 
população e demograf1camente mas scmos g1gan 
tes lambem nas InJustiças 

E precrso que haJa em nos nao aoenas o senti
mento nac•onalrsta. rad1cal que nos levou em deter· 
mmados momentos da h1stor1a oolrtrca bras11erra ao 

autor1tansmo mas tambem um sentimento de brasllr
aade do Que e melhor para nos E o que e melhor 
para nos não pode e não deve ser dec1d1do por um 
pequeno grupo de •lum•nados, mas deballdo por 
roda a Nação braslle1ra 

Tenho ce11eza de que a Opos•çao e ale mesmo 
aqueles que sustentam a polrt1ca governamental te
rram poss1b1hdade de expressar o seu pensamento 
total " real sobre o processo de pnvat•zação Entre
tanto 1sso não nos e assegurado Se por um lado, a 
base de suslentação do Governo no Congresso lem 
que garantir decisões favorave1s, rnv1ab1hzando o de
bale na soc1edade, por oulro lado. a Opos•ção rece
be enormes cr1trcas. porque transforma a sua cons· 
c•encta em necess1dade e desero de garantir o deba· 
le Somos então cons•derados os relrogrados os 
oue não gostam do Pa1s e os que não querem ver 
~sre Pa1s crescer 

As prrvat1.zações são poss1ve•s s1m Não de· 
lendemos a esta11zação total. Todos conhecem per
le•lamenle as proposlas do Part•do dos Trabalhado· 
res po1s ra drsputamos. por duas vezes elerções 
para a Pres•denc•a da Republica, e não tmharnos 
apenas um tema. que af1rmasse a nossa supe .. 
rrondade ou a força de nossa moeda, para o debate 
Os nossos programas sempre geraram polêm1ca 
porque trataram dos drrenos 1ndrv1duars dos crdadà· 
os ate o que chamamos de poht1cas macro Portan
~.:. a urgênc1a nos 1mpede de contnbu1r para o deba· 
te e o amadurecrmento da necess1dade da prrvatrza 
çao E"Ca.am-se aqueles que são da base de sus
tentdçao de- Governo 

Poderra haver um debate nac1onal entre os 
•numeros candidatos a Presrdênc.:1a da Republica 
Que expor1am seu pensamento a respeno do patrr
monro publico de como flexrb1lrzar o seu uso e de 
como desuna-lo ao atendimento de uma popula
ção maJorrtarramente marg1nahzaela das poht1cas 
publicas Conhecenamos amda suas 1de1as sobre 
o tortalecrmento de nossa economra, das peque
nas mearas e grandes empresas. perm1t1ndo uma 
competrção com quahdade e racronalrdade em 
um mercado globalizante, garanl!ndo-se a lodo e 
qualquer bras1le•ro o seu leg1trmo d1re1to de ser cr· 
dadão, com casa com1da, emprego. educação 
saude, lazer e prazer 

MUIIO obngada Sr Pres1dente 
O SR PRESIDENTE (Geraldo Melol - A Pres•

denc•a comumca ao Plenano que a Mesa do Sena
do aprovou em reun1ão realrzada no d1a 30 de JU
nho do corrente ano, os Requenmemos n•s 289 e 
290 de 1998 M, de autona do nobre Senador Gu1-
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r:lll .. _ .;,., n-:o.ra com ......... oua•-:::::. : lt • sol•cna l'ccn
•_, _.;.-~"" ~s1 u --:-dos traod•nv~ :a Caso p')r 121 
-~-

• ~ ·-=. J..:..- • • a a·.:·• a:-~-· .:-:o t•r: ._ •a-:!nC!a.S ne.:es 
..:~.fi.J.'S cara a .•n•Jocacao a~· suo•tr,•oa 

O SR PRESIDENTE <Gera,.:Jo Melo< - Por per
'T.uta com o '5enador F'rancel•no F r.?re1ra C•)nceoo a 
.. •31avra a-:~ nobre Senador J Jel de H Jllanda 

O SR JOEL DE HOLLANDA IPFL - PE Pro
"t.:nc•a c• segumre dto;curso s._.,.., re-v1sR' ao ora 
1or 1 - Sr P·l'::'5•dent~ Sr's E~" Srs Senadores ern 
~ nme•r0 1 1qar ~ sra·•a d~ 3..:Jra.:lt?cer a.-, Senador 
r=r.:UiCt>lrn•:' F~r(Na .., gem.r~.zd d Ce'SSd•) ao s.ew 
t.:ornoro ("3ra •'lUe t:co•1 ouaesse lazer este modest,.._. 
prc-mJnc•amento 

Sr Pres1den•~ 1 seca quE:- ..=I '"IQIU este ano 
.-.:'71 ::esM>::'J·a::~ • ··lenc.a _ N·:·1esle lns•le·:o 
tr')u,.e a '"'"a maas. uma "Vez a a.scussao sobre a 
•moor1an('•a da trans:1os•çaC' das. a•~Nas do no São 
Franc•sc .. , oara a salvaça • .., de e•tensas areas ..:l':l 
sem• and•) ho1e abanaonadas a proona smte Tra 
ta se d.e um tema apaixonante - pelo potenc•al Que 
t~m para a recuo~ração econorn•ca da nassa reo 
o•ão - Que ha mwro tt"mpo vem eompolqando 1ecn1 
I OS P. OOIIti('')S 

O aue \lUero de•xar oem c13ro aQui e que as 
~ .:rs~t .J€'5 'av()rao,-e•c:: :J franspus•ca • :tas a•luas ao no 
Sat:o Franc•sco sar_. t"01e rn~ll•":-nt.:t.nas na Reg1ao tJor 
·::o:oste nao :. 1rnente entre -:iS lloit?ranças pol111cas 
rnas rarnoem entre rts tet:'liCOs N~0 na rna•s duv•das 
•]I.J3f\10 a wldl••hd.:l/]t;;' t,;:ocn •. ·.::: 1) t:t=-raÇ'~(o E 8Cirna 
.,e t•JdO el"ISte d o:ene.õ:"a de que ro-::a•) ha riSCOS para O 
me1o amb•ente 

O QJ'=' se dev~ ler em v•sra ~ QUE' 0 protero de 
•ntegrar;ao :l~~ bac•oiS d(.o sem• an•jo - r:-om a umão 
:las aguas 1o no Sao Fram.1sco aQ-:, prlnCip31S nos 
·.la Para,ba R•o Grande dJ Norte Ceara. e Pemam
t~uco - c.romoverd uma mudanca rad•cat na oferta e 
no uso de agua n.o Nor!Jesle E mats do que •sso 
va• mexer posttlvé:!mente nas menU:!s da so~nda gen
te noraest•na hore retem da falta t:ron•ca de agua 
Nas areac.; 11ue .erao benehc•ada!:t u que se tem 
atualmente e a C:St' assez e a •n\:erte7a No tutu. o 
auand::"~ a rrausooslf::ão das agua'=' proptctar o r.Jesen 
J ··•v•mento S•Jstr:-nr3vel de~sas ..... xtensas areas o 
N,;:o I.:> remos ~era ot•m•smo '=' esoerrmça 

')'5. E::::tados oue serao O'!nehc.•ados c.om essa 
ora c:omc sP sabf' sa0 os oue ma.s sotrem no Bra· 

~ I com as frequentes est1agens 1a que nao possuem 
•os perenes de oorte !:'tlgn•t•cat•vo A tal1a de r~os 

caudalosos le"uu ·J Poder Publtcu c. construção ae 

r•I.Jmeros acudes. que são usados como reseNa 
para ~s epocas •:l.hce•s Ocorre porem. Que nos 
anos oJe seca ma1s Intensa alem da qrande evapora
cao nao se conseÇJlJe a repos•ção para tempos Vln
aouros. E o protolema se agrava e se prolonga no 
tempc. 

Ass•m .:.:1 tnsegurança quanto a certeza de drs
pon<b<l!dade de agua toma-se um fator que tntbe o 
crescimento econõm1c0 por 1mped1r a InStalação de 
1noustnas e par estrangular a a11v1dade agncola Ao 
mesmo tempo a falta de agua gera ontranqutbdade 
na populacão Cons1dera-se hote que essa Insegu
rança tem U"Tl Impacto t1emend0 ola CUltura da re• 
;•ao porque esmagaao entre o passado de sofn· 
mento e de pnvacao e diante de um futuro 1ncerto, 
s.l9:m esperanca o homem do sem1-ando ad1a 1ndeft~ 
nodamente Se.JS planos 

No terrenc' ecc-nC·m•co o tmpacto da fatta de 
segurança Quanto ao supnmento de agua e Igual
mente funesto Os empresanos. na sua grande 
ma1ona não ace11am cDrrer nscos porque temem as 
estiagens Porem quando resolvem 1nvest1r, acabam 
rn•mm•zando essas 101eções de recursos, IU::Itamente 
assombrados pelo fantasma da escassez Os ma<s 
arroJados aqueles que mesmo sabendo das dlflcul-
1ades adotam al!tude menos conservadora, aca
bam tendo perdas severas A tana de uma atNidade 
ec('lnom1ca permanente nessas areas do sem1·ando 
·erm1na s.e retlet•ndo nos 1nd1cadores soc1a1s negat1· 
.. os doenças enoem•cas m•sena absoluta êxodo 
~~....ral elevada monaltdade mfantll 

Sr Pres•dente S,..s e Srs Senadores. o lnst•· 
·"'o Nacoonal de Pe~qu<sas Espacoa<s (INPE) por 
deiPgaçao ao M<n<steno do Planetamento e Orça
rnento esta realtzando os estudos necessanos a de· 
hn<cão e a condução do pr<>teto de <ntegração das 
pnnc1pa1s bac1as ao sem1-ando Desse modo, a der•
vação das aguas do São Francosco sera falia dentro 
de ngorosos parametros c1ent1f1C0s e tecniCos Acre· 
d1b1i1dade do INPE va1 assegurar a qualidade dos es
tudos que estão sendo leotos todos os aspectos do 
oro,eto serão esm1uçados A rettrada de cada metro 
r;.ubtco de agua do le1to do São Franc1sco tera seu 
•mpacto avahado corretamenle 

Paralelamente sera le'lada em conta a Vl8blkda
·le econõm<ca desse grande empreendimento E preco
so que se IUSt<ltque cada centavo gasto na obra. por
:lue esta e hoJe uma ex1génc1a dos Cidadãos conscaen
•e• os parcos recurso~ publtcos devem ser utoltzados 
oe lorma transparente e eftell!nte No campo poi<IICo o 
~ue esta sendo buscado. no momento. e a untão de 
rodas as hderanças nordestmas em tomo do ProtelO 
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~"=' • " •• .: !.r o neces.s.3n-: respaldo p~lrt1co a 
_.ra'tl\1e er"Jve ;a..'lUia 

•• ·--·- t.JC' .C'm s ... njo ressaltad.::. çelcs 
'C'ic : ... ,.s, :_ : ra d aue i=-.:. r umr em torno de SI 

~oi''il··~ Est.=..t.:- ... a transposu:;.ã~ das aguas de São 
t=r~ ..... ::.: . ..:.:.Jt.tra p.Jr •ncc-rp::rar na defesa ao no 
ãs dli(Cn •• aJ.a::. ..:le todos os Estados envmv1dos 
tJ• ·9l·~m J~b ... •nlnE:t.:e que e prec•so recompor as 
m.:uas. Ctll.,•c:i Jcsassorear v le1to e proteger as 
.-.a5..:~S- .rc~ ! , h) São Francrsco Mas tambern e 
;:-re•"'ISV ii"l.;lr . .:sr as possrblhdaaes de navegação 
ao no cl.l mteg.a('ão ,,acJcnar E essas são tarefas 
g1ganta.s. ....... r o.tue de,•em ganhar ma1or 1mpulso no 
rncr.-.e.,tc ..:; .•• :- ,/,;;; ma1s governes. estadua1s se um· 
rem em tr .1. • ••clãd 

O ::,, n-·•"1".> Cunha L1ma (PMDB - Põ) -
tlc11a.JV• 1 •• .::1 • ..;- Hl)lldnaa '/ Ex• me permurna a 
'1,JIIId .JC uru ~.J,I ... '? 

O l>H ,..,.:;L IJE HOLLAriDA (PFL - PEl -
Cvm murta ... rc~,ra 110bre Senador Ronaldo Cunha 
L r ma 

ü S, ti , .~I.Jo> C11nha L• ma (PMDB - PB) -
Am.a-:~~ oa ,, r.Jc. ~:. .nrnhas fehcnações pela aborda
gem Ua u •• , r.:;, ::1. 4•JB tem srdo quase uma constã.n
cra \1-d r •• ri•fii.l • ... u1a 11as vezes poucas que vou a trr
burra J. t • .a.-•• ~J~•~-ao aas aguas do São Francrsco 
[Cm uc~atra.Jv .Ju-..::r:.oes polrtrcas ha um seculo Exa
ramante h~ !li •• .:o..::ulo um E-ngenherro do Ceara rma 
y:,;.:rr e::.s3 r:..::;rbilrdade tecnr.:a e vravel. que ate 
'"·;.re .... \.Jc:-.~a·e ... d:.s promessas renovadas ou mal 
~·rct::l.liOc.1S r.a • .c- concratrza Em pronuncramento 
'11ats re("ent.a ~.:m::.dor Joel de Hollanda. cheguer a 
:azer alo.l••·,S ,·aralelos com alguns rnvestrmentos 
.. xcrn.1•)S ""=-IC , .. d,~ nos ultrmos anos DISSe q•Je 
nãD SDlJ • "JnTia ., Proer uma vez que a favor dele 
vare• mh& se c rstem r~;~cursos - embora não seJam 
do T es.1ur,> - .,, propno s1slema bancano para pro
teção ·~6 r ..a·l -s c se o Governo drspõe de ·nos de 
drnharro" para sarvar bancos deve ter dmherro para 
um no ~ue \o.il salvar vrdas Não sou contra por 
exernolo a prc.to-cão do espa~o aereo. como se rn
"é5UU ... .::~ ,.-,, r.la:lo se na recursos para proteger o 
esogçn ':i r 1 ,, •1..>vemo deve se preocupar com os 
que hót~1tar.1 ,, -t" chão Não fu1 cool!ra o fato de que o 
G.)••em .... ~ã .. .:. ·:.: de suc.s reseNas R$8 brlhões para 
unpedr. . 1uc .=. • ll .. ::l~a da Bolsa nos denubasse mas 
bastava re:-s.. ·" ... r 1 C )O c. do que for sacado das reservas 
para realrzar e-Ssa obra fundamental para o Nordeste 
Por rs.so fen·· o a mrnha crenç.a e a mrnha esperança 
1 1a . ~ue , 1 P, e ... r .. Jenta da Republica. sensrvel aos an
!>ercs e .=..1s !Jrn:Os do J"lordeste dara ênfase a essa 
obra ~.,rc..oc ;;le pr:>pno 1a autonzou os estudos. ma1s 

um ou ma1s alguns. os ed1ta1s 1a publicados, faltan
do na verdade a dec•são politiCa para lniCIBr a obra 
Cumpnmento V Ex' e lehCJ!o-o por este oportuno 
drscurso, que vem em consonãncra com as reMndt
cações do NoJrcleste, 1a que a lransposoção e uma 
das ma•s urgentes e Importantes obras para o Nor
deste. pnnc1palmente agora quando se Investe na 
emergência, nas lrentes de trabalho E, sempte que 
se faz ISSO. o Governo de1xa de ter recursos para 
obras deflnJIIvas HOJe, e murto melhor fazer. e e 
ma•s barato construir que não constrUir. poiS o valor 
que o Governo esta gaslando com a emergêncl8. e 
murto ma1or do que gastana para realizar a obra. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE) -
Nobre Senador Ronaldo Cunha L•ma. recolho com 
mu1ta alegna o aparte que acaba de fazer, pcxque YejO 

em V Ex' um defensor •ntrans1gente dessa Idéia, Já 
que, em todos os momentos. tem chamado atenção 
para a 1mportancJB desse prtljeto, a !1m de que, de for
ma dellnrtJVa, possa equac10nar a questão da seca no 
Nordeste E V Ex', que conhece Ião de perto esse fe
nômeno e que tem alertado o Governo. daqu• da tnbu
na do Senado, para a necessidade de obras defirllbvaS 
e estruturadoras da Reg•ão Nordeste, sobretudo no 
momento em que a regrão esta atravessando urna 
grave seca. d1sse. com mu11a propnedade. que são 
relatlvamPnle 1nhmos os recursos destinados a este 
proJeto se comparados com outras grandes tnrctatr~ 
vas do Governo Federal adotadas recentemente 

- V Ex' tem razão quando d1z que e deploravel 
termos que lrequentemente mandar para o Nordeste 
cestas-basrcas carros-prpa e abnrmos frentes pro
dutrvas de trabalho. quando deverramos cerrar frletra 
em tomo do pro1eto de Integração das bac•as hldro
grahcas do no São Franc1sco Tal projeto benefiCia 
todos os Estados nordestinos. fornecendo Intra-es
trutura de agua para o desenvolvimento sustentável 
da Reg•ão sem penados de calam•dade Multo obn
gado. Senador Ronaldo Cunha L1ma, pelo aparte 
com que me drsunguru 

Pross•go, Sr Pres•denle. meu modesto pronun
Ciamento Uma das ma1ores preocupações dos que 
defendem a transpos•ção das aguas do no São 
Franc1sco d1z respe1to à capacidade de geração de 
energ•a do no. Que temem ver reduzida O lnpe esta 
estudando o Impacto de uma ret~rada de 60 a 70 me
tros cúb1cos de agua para Integração das bacias. 
Mas, desde Já, são conhecidos algun~ parâmetros. 
No caso da vazao m1mma. por exemplo, dencarão de 
ser gerados ate 120 megawatts ou 1.09% da capaCI
dade •nstalada Mas cabe lembrar que eventuaJs fu
turos acresc1mos de energ1a serão atend•dos por 1m-
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portaçao ad•c•onal de -energt3. <J~rJ;a.;. .:.,.., ... unas. re
g•oes Alem dtS5o essa pequo:'"~.' rT ~-.,en ü.:o t'~rda 

esta dentr:' d: s llrn1IE-:. do SISio?~" .:: a-= ::b•m··I.J•çao oe
.~arga5 rnc ravendc p•::oss•t·•l 1 :1 1.:- ..:t: -:ue venna a 
atetar o S.JDr•merno UI? enera . ..;l ••t:PT o;::. C.i•V•ca.jes 
produtava5 

Por t1m e 1nteressame ::.aiJer qoJe r :• munoo an 
terra o uso da agua para abastectmento da ooputaçãc 
tem pnondade em refacão a produçãeo ae ePergta 

Proteçoes tena~ sobre a Jemanao de energ1a 
do Nordeste mdtcam oue :11~ 11 anv 2010. o con
sumo na regaão tera duou ..... ddl' Para atender a 
essa necessidade sera prec1sü Tmportar energra e 
ass•m a TmportànCI.a relat1va d 3 ~ante cação 'la 
eletr1c1dade gerada pe~as aguas d·:- c;5:c Franc1sco 
ca•ra Deve-se amda cons10erar que ,,... caso Que 
estamos anaho;.andc a enerp•a .:.14E-rr•c..:- Dode ser 
Importada mas a::. aguas pa "a ·) n:e'ldlmento da 
população não 

No que se refere ao cauoal do r J São Franc•s
co. constatou se que a ret1rada oe -o rnetros c.ub1cos 
por segundo correspondera apenas .:1 3 --1" o 1..10 cau
dal mm1mo Na epoc.a das cnuvc1s qudnao o caudal 
mmnno se multiplicara por quatru €:b>Sà percenT
agem. obviamente. ca1ra muno Não ha pengos de 
danos na sua capac1dade de escoamento nas suas 
margens ou barrancas 

Ass1m como não ha conflitos 1nsanave1s entre o 
uso do São FranCI!.co para 1rr gaçav e geraçao ae 
energ1a não ha problemas no que se- retere a nave
gação ou a pesca 

A 1ntegração !jas aguas do Sã.v Fraoc1sco ao 
sem1-anoo. embora exnemar~lenle 1mponante. não 
sera uma lormula magiCa de sucesso 1med1ato e ga
rantido Ela não va1 acd.bar de uma hora para outra 
t"OITI os velhos e graves p--oblemds do Nordeste bra
s1te1ro E prec1so que se1a acompanhada de ações 
ef1e1entes para aperfeiÇoamento dos recursos hu
manos. de .nvest1mentos em tecnologia e de obras 
de Infra-estrutura 

Tentando s1mpld1car essa questão d.na que te
mos. de um lado. hoJe. a reahdade tremenda de vas
tas regiÕes flageladas pela seca. e. de outro lado. 
um futuro de desenvolvimento econõm1co e progres
so. E prec1so. ponanto, optar entre essas h1poteses 
Mas sempre que prec1sarmos optar. devemos co
nhecer os pros e os contras No caso da transposi
ção das aguas do São Franc1sco os pros são muitos 
e os contras não ex1stem Ponanto. Sr Presidente. a 
deciSão deve ser tomada o ma1s rap1do poss1vel. 
dando pnondade a esse 1mponante pro)8to para o 
tllosenvolv1mento do Nordeste 

Era o que eu unha a 01zer Sr Pres1dente 
Muno oor~gad:, 
O SR. PRESIDENTE !Geraldo Melo) - Sobre a 

.....,esa reouerunentos que serão lidos pelo Sr 
5.::-cretano em exerCII.:'IO Senador Joel de 

'"'ollan:la 

São lidos os segu~ntes 

REQUERIMENTO N• 453, DE 1998 

Senhor Presidente 
T ramna nesta Casa o OficiO "S" n• 44, de 1998. 

pelo qual o Banco Central encam1nha ao Senado Fe
:le,a! sol1c1tação do Governo do Estado de Rora1ma 
~ reweno ao Contrato de Abenura de CreditO e de 
Compra e Venda de AtiYOS hnnado entre a Uruão, o 
E••a~o de Rora1ma e o Banco do Estado de Rora1ma 
5-A - BANER no ãmbno do Programa de ApeiO à 
Reesuuturação e ao A1uste F1scal dos Estados. no va
lor de RS33 000 000.0 (tnnta e três milhões de rea1s) 

Tendo em v1sta a 1mportãnc1a cSa mate· 
na e para um melhor exame do pedido. re
queuo com fundamento no an 50, § 2" da 
ConstitUição Federal e no que dispõe o an 
216. do Reg1mento Interno do Senado. se
Jam sohc1tadas ao Banco Central, at~aves do 
Excelenhss1mo Senhor M1mstro da Fazenda. 
as segu1ntes Informações 

1 ) - Relação e valor da avaiii!Ção dos 
at1vos do Banco de Rora1ma. que darão su
pone a operação em questão. 

21 - Valor dos saldos dos depos1tos e 
aplicações existentes no Banco de Rorai
ma. quando do fechamento de suas agên-
c1as. 

3) - Como ocorrerão a cobrança e o res
sarcimento dos fmanc.amentos e ObngaÇões 
do FNO BNDES, F1name e Errbllllur, que se
rão qunados pelo Governo Federal; 

4) - Cronograma de liberação dos 
R$4 000 000.00 (quatro milhões) l&ferentes 
a capitalização das AgêiiCIIJS de Fomento 
que substitUirão o Baner; 

5) - Como procedera o Banco Central 
na aud1tagem das operações megulares rea
lizadas no ãmbdo do Baner, e se os respon
savels serão penalizados? Como se derá 
esta penalização? 

6) - Qual o valor real do endiVIdamento 
do Estado. )a que a Secretana do Tesouro 
Nac1onal apresenta números dntergentas. a 
ma10r. 1nclusnte relaciOnamento de débito 
JUnto a Ca001 Econõn11ca Federal. 
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7} - Ouars as .nadrmpléncras regrstra
das contra e Estado. e ?Or que não estão 
contempladas no Programa de Reestrutura
ção de Atuste F1sca1 ao Estado? 

Sala aas Sessões 1 • de tulha de 1998 - Se
nador Romero Juca 

(A Mesa para dec•são ) 

REQUERIMENTO N° 454, DE 1998 

Senhor Pres1dente 
Esta tramitando nesta Casa o Of1c10 'S' n• 45. 

de 1 998. pelo qual o Banco Central encammha ao 
Senado Federal solicitação do Governo do Estado 
de Rora1ma a respe1to do Contrato de Conf1ssão. As
sunção, Consolidação e Ref1nanc1amento de Dívi
das celebrado com a Urnão em 25-3-98. no ãmt»to 
do Programa de Apo1o a Reestruturação e ao AfuSte 
F1scal dos Estados no valor de R$7 247 682,08 
(sete milhões. duzentos e quarenta e sete mil. seiS
centos e ortenta e dors rears e orto centavos) 

Para um melhor conhecimento do assunto e 
que. com base no art 50. § 2•. da Constrtwção Fe
deral e no d1sposto no art 216 do Reg1mento Interno 
do Senado. reque1ro a Vossa Excelência se1am soli
Citadas ao Banco Central por me1o do ExcelenfiSSI· 
mo Senhor Mrmstro da Fazenda, as segurntes Infor
mações 

t 1 Qual o pert11 da dív1da de 
R$7 247 682 08 (sete m1lhões. duzentos e 
quarenta e sete mrl serscentos e ortenta e 
dors rears e orto c:enlavos) quando for con
trarda e qual o atual quadro de vencrmentos 
com os respectrvos valores? 

21 Se a refenda d1v1da e composta de 
Antecipações de Rece1tas fe1tas pelo Gover
no do Estado. qual o seu venc1mento e ga
rantras quanto a rnadrmplêncra? 

3) Qual o valor das prestações do par
celamento da d1v1da em questão e qua1s 
suas datas de vencrmento. ~nclusrve quanto 
ao pagamento da pnme~ra prestação da re
negociação em questão? 

4) Qual o verdadeiro mvel de endiVIda
mento do Estado. qua1s esses valores. cre
dores e datas de venc1mento. com respect1· 
vas prestações. 1a que a Secretana do Te
souro Nac1onal apresenta valores discrepan
tes. para ma10r. quente aos refendes debl· 
tos? e 

5) QuaiS as 1nad1mplênc1as do Governo 
do Estado de Rora1ma apontadas pelo Ban
co Central, seus valores e vencimentos? Por 

que estes valores não fazem pane da Rene
gociação da D1v1da e do Programa de Rees
truturação Frnance•ra do Estado? 

Sala das Sessões t• de Julho de 1998 - Se
nador Romero Juca 

(A Mesa. para dec1sãc- ) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo! - Os re
quenmentos lidos serão despachados a Mesa para 
dec1são. ncs termos do Reg1mento Interno 

Voltamos a lista de oradores 
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 

Suphcy 
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT - SP 

Pronunc1a o segurnte drscurso Sem rev1são do 
orador l - Sr Pres1dente, Sr<s e Srs Senadores, 
no d1a de hOJe o Plano Real completa quatro anos 
Em 1° de fUiho de 1994 o Governo Itamar Franco 
1ntroduz1u uma nova moeda. que fot recebtda Ini

Cialmente com certo cet1c1smo por boa parte dos 
analistas Poucos acreditavam que a moeda que 
então se cr.ava podena se sustentar para alem do 
perrodo eleitoral 

Passados quatro anos e prec1so reconhecer 
que os resultados alcançados em materra de con
trole da Inflação foram mUlto 1mponantes para a 
Nação O Brasil passou em prazo relativamente 
curto. de uma 1nflação extremamente grave. que 
parec•a res1st1r 1ncolume as ma1s vanadas lera
PI~, para nrve1s de mflação bastante redUZidos, 
que se aprox1mam dos observados nos pa1ses 
ma1s desenvolvidos 

Não podemos subest1mar o valor da estabiliZa
ção monetana Para as empresas e para os consu
midores, uma moeda relativamente estavel e um Ins
trumento que fac1hta enormemente as operações 
correntes. o calculo econõmiCo e a v1da d1ana A es
tabilidade monelána aumenta a ef1c1ênc1a da econo
mia e melhora a qualidade de VIda das pessoas O 
desapareCimento da supennflação que t1vemos até 
meados de 1994 representa, alem d1sso, a remoção 
de um Imposto 1n1quo ou regreSSIVO o 1mposto lnfla
CIOnano. que at1ng1a sobretudo as pessoas de renda 
ma1s ba1xa e com menos acesso aos mecan1smos 
de Indexação e proteção proporcionadas pelo Siste
ma fmance1ro 

No entanto. o Plano Real apresenta mu1tos 
problemas e lacunas Do pomo de v1sta de seus eler
tos sobre o cresc1mento econõtmco e o desemprego, 
o programa de estabilização derxou multo a desefar. 
Desde meados de 1995, a econom1a vem crescendo 
a taxas bastante modestas. bem abarxo do seu po-
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renc1al tambem mfenores as taxas de cresc•mento 
Que a econom1a bras1lt:-1ra JS demonstrou ser capaz 
de aoresemar durame longo penedo como de 1945 
a 1980 em geral super1ores a 7°o ao ano Taxas de 
expansão do PIB de 1995 a 1997 na faoxa de 3 ou 
4~o sao mUltO 1ntenores ao oue sena necessano 
para absorver produt•vament~ as pessoa!, desem
pregadas ou subempregadas e para gerar postos de 
trabalho para aqueles que ongressam no mercado a 
cada ano No ano de 1998. em decorriincoa das me
didas adotadas depois da choque provocado pela 
cnse no Leste da As1a a econom•a brasale1ra devera 
crescer menos ainda Prevê-se hote. em torno de 
2°/o em termos real& se houver razoavel recuperação 
no segundo semestre 

Ressalte-se que não e o co.,trole da Inflação 
que ex•ge a manutenção de um quadro de desaque
c•mento econõm•co praticamente pennanente A res
tnção fundamental a retomada do desenvolvimento 
esta no setor externo da econom•a. vale d•zer. no 
lato de que a condução das politicas cambial e de 
comerc•o extenor. partiCUlarmente na fase 1nJCoal do 
Plano Real. prodUZIU um deseqUJiibno estrutural no 
balanço de pagamentos em conta corrente. corno Ja 
INe oportunidade de ressaltar em diVersos pratuncoa· 
mentes desta tnbuna, •nclusNe. a•nda recentemente. 
em dialogo cam o Senador Jefferson Peres TGXIa vez 
que a economoa começa a crescer um pouco !TllllS, 

logo aparecem desequd•bnos preocupantes na balan
ça comeraal e na conta corrente do balanço de paga
mentos Os mercados se assustam. o Banco Central 
lambem. e o Governo acaba sendo levado a aeotar 
medidas que sufocam o crescimento da economoa. 

Em conseqüêncoa do cresc•mento medíocre do 
PIB. as taxas de desemprego e s~ vêm au
mentando peniJstantemente. Em 1998, o proterna se 
agravou. e os levantamentos d1spon1vets Indicam que 
o desernpn!QO esta batendo recordes tusroncos. 

Em ma•o de 1994, a taxa de desemprego na 
reg•ão metropolitana de São Paulo. segundo a 
Fundação Seade e o D1eese. era de 15,4% De
po•s de declinar para 13.4% em ma•o de 1995. 
evolmu rara 16,1% em ma1o de 1996, 16% em 
ma•o de 1997 e para 18,9% em ma•o de 1998, rep
resentando um total de um 1 654 000 pessoas de
sempregadas A taxa de desemprego medida pelo 
IBGE nas SBIS pnnc1pa1s regiÕes metropolitanas do 
Pa•s tambem teve uma evolução preocupante na 
mesma d1reção Assim, em ma1o de 1994. a taxa 
de desemprego estava entre 4,2% no R1o de Ja
neiro e 8,3% em Recife Da1 para a frente. houve 
uma tendêi"'CCa de p1ora até que. em rna1o de 1998, 

atmg1uentre 7 0°o no R1o de Jane.ro e 9,7°., 1:!-m Sal
vador e São Paulo 

O Governo alega as vezes que o desemprego 
e um problema localiZado oue se taz sent1r ma1s for
temente na regaão metropolitana de São Paulo ou 
em outras reg1oes metropolitanas do Pa1s Integran
tes da equ1pe económ1ca at1rmam que a desconcen
tração do setor •ndustr:al. 1slo e o lato de mu1tas 
formas lerem dec•dodo abandonar São Paulo e mi
grar para reg1ões do mtenor. estana resultando em 
um quadro no qual o desemprego sena. na reali
dade um problema mu1t0 menos grave do que se 
1magma. especialmente no mtenor ou em rag•ões 
menos desenvolvidas do Paas Ha que se reg1strar, 
por outro lado. que as relações de emprego nas re
giões ma1s pobres tem se caracterizado por grande 
precanedade 

A ngor. não e poss1vel avaloar se o argumento 
procede ou não Os dados sobre emprego e desem
prego são mutto dehCJentes no BrasiL So temos se
nas estatiSIICas de desemprego para as pnnclpals 
regoões metropolrtanas do Paos Não ha Informações 
sobre desemprego em cidddes menores ou para a 
maJOr parte do mtenor do Pa•s senão esporadiCa
mente O IBGE esta devendo a socl8dade brasileira 
uma •nlorrnação ma1s abrangente sobre a s~uação 
do desemprego no Brasil como um todo Dada a Im
portãncoa crescente dessa questão. o IBGE não 
pode hm1tar-se a acompanhar o desemprego nas 
se1s reg1ões metropolitanas. como vem fazendo des
de os anos 80 

Ass1m, Sr. Presidente, quero aqUI sugenr ao 
Senhor Presidente Fernando Hennque, ao M1mstro 
do Plane)amento, ao Pres•dente do IBGE que pas
sem a medir tambem a taxa de desemprego no Inte
nor braslle•ro 

De qualquer mane•ra. as Informações d•spono
veiS mostram claramente que o problema não está 
c1rcunscnto a São Paulo Ao VISitar as ma1s diver
sas reg1ões de São Paulo, do mtenor de São Pau
lo. e de outros Estados, tenho ouvido mumeras 
que1xas e preocupações sobre o ba1xo n1vel de at•
VJdade econõm1ca e o grande numero de desem
pregado T anho recebido grande numero de cor
respondência de câmaras muniCipais conclamando 
a adoção de med1das que possam gerar rna1s em
pregos nas reg•ões maJS pobres. com viStas a di
minUir o !luxo m•gretono em d•reção aos grandes 
centros em busca de trabalho O ú~mo Censo 
Agropecuano do IBGE mostra que apenas em um 
ano, de 1995 a 1996, foram eliminados dOIS milhõ
es de postos de trabalho no campo. 
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Não é por acaso que o desemprego aparece em 
todas as pesQuisas de op1naão como uma das pr•ncr
pars preocupações. por vezes a maror. dos brasrlerros 
ae todas as regrões ao Pars Não e por acaso que 
esse esta sendo um dos mars Importantes temas em 
drscussão na campanha eleitoral de 1998 Esta o 
Presrdente Fernando Henrrque preocupado de ter 
Lula chamado-o de "Presrdente do desemprego" A 
pesqu1sa CNTNox Populi. de 1unho de 1998, Infor
ma que para 54% da população brasrlerra, consrde
rando rnclusrve aquela 1e pequenas e medras Cida
des do ~ntenor. o problema que ma1s 1ncomoda e o 
desemprego Em d1scurso recente, o Pres1dente Fer
nando Hennque Cardoso prometeu derrubar o de
semprego e esta tomando algumas medrdas para 
tentar reduzr-lo O problema e que o Presrdente da 
Republica demorou mwto para acordar para a gra
vrdade do desemprego Agora as medrdas que esta 
tomando ou que podera "'' a tomar correm o nsco 
de serem v1stas como lnS&nCeras ou ele1tcre1ras 

Alem do desemprego, ha um outro aspecto em 
que o Plano Real tem der•ado murto a desej8r os seus 
efettos em termos de melhona da drstnburção da renda 
e redução da mrséna ou da oobreza absoluta Como 
drsse há pouco, e verdade que a drastrca drmrnurção 
do rrnposto rnltaaonano tende a melhorar a d1stnburção 
da renda nacronal Mas esse eferto posrbvo mal arra
nha o problema Num Pars que apresenta rndrces ele
vadrssrmos de concentração de renda e da nqueza, 
que estão sempre entre os nnars altos do mundo, como 
rmagrnar que o mero controle da rnflaçáO possa ser su
fiCiente para resolver a Questão? Recorde-se que a 
alta concentração da renda e. no Brasil um fenôme
no mwto antenor a crse rnllac1onana das decadas 
ae 80 e 90 E rnconcebivel que se acredrtasse que a 
establl•zação monetana pudesse. por SI mesma, 
constituir uma resposta sat1sfatona aos nossos pro
blemas de desrgualdade socral e pobreza E, no en
tanto ate recentemente, membros do Governo expres
savam a O!Xflliio de que o combale a rnflação era a 
melhor politrca socral Ha quatro meses o propno Pre
srdente Fernando Hennque menosprezava o problema 
do desemprego, drzendo que as taxas brasrlerras nou
tros paiSeS sanam consideradas de pleno emprego. 
Em suas entn!VIStas nesta semana. procurou mars uma 
vez relatMzar o problema. caractenzando-o como um te
nõmeno decorrente da globalrzação. sem levar em conta 
que os EUA. por ercemplo, exrbem hOfl! a mernor taxa de 
desemprego dos ultJmos vrnte e orto anos 

Agora que estamos em epoca pre-elertoral. o 
Presrdente Fernando Hennque drz que a sua grande 
preocupação é com os exclurdos Emretanto, ao rn-

ves de colocar med1das de bom senso e racronahda
de econõm•ca em prat1ca como as que foram adota
das pelos EUA com a rnstrturção de uma forma de 
rmposto de renda negat•vo. o EITC, e que vem con
tnburndo para que as taxas de desemprego amenca
nas este1am em patamares baiXOS Como o Governo 
Fernando Henrrque não aaotou tars medrdas. está 
sendo obrrgado a expandrr extraordrnarramente a 
drstnburção de cestas basrcas nas regrões mars po
bres e atrngrdas pela seca elevando o numero de 
cestas drstnburdas de 1 7 mrlhão para 3,69 mdhões 
por mês, a partrr de JUlho Alras, essa tem srdo a prá
trca adotada pelos ultrmos governos em todas as 
elerções de 1 992 

Sr Presrdente. tenho um levantamento a res
pe•to da drstnburção das cestas basrcas as vesperas 
das elerções de 1992. 1994, 1996 e agora esse fe
nómeno se repete e o Govemo Federalrmensrfrca a 
d1strrbu1ção de ces1as bas1cas nos ult1mos três me
ses das elerções. como 1a ocorrera em epocas ante
rrores Mas essa não e a medrda ma1s rac1onal, rna1s 
efetrva e JUStamente se caracterrza pelo seu carater 
temporano, procurando reverter as barxas preferên
cras que as pesqu1sas de op101ão vêm demonstrando 
e preocupa o Presidente Fernando Hennque 

O que se constata e que a polrtrca econõmrca 
adotada ao longo dos u~rmos anos pelo atual Governo 
apresenta drversos elementos que produzem concen
tração de renda e da nqueza neutralrzando e ate des
fazendo os efe1tos poSitivos m1CI&IS decorrentes da 
es-mbrlrzação da moeda Os efettos concentradores 
do Proer. por exemplo. têm s1do amplamente co
mentados Trata-se de um programa que. a custa de 
mcent1vos hsca1s e expansão da d1v1da mob1hana fe
deral, socorreu bancos mves11dores e corrent1stas 

Menos comentado tem srdo o carater concen
trador da polrtrca do BNDES. que nos anos recentes 
tem dado grande ênfase ao frnancramento das pnva
trzações e de empresas de grande porte Em 1997, 
por exemplo, 95% dos desembolsos do BNDES fo
ram para medras·grandes e grandes empresas e 
apenas 2% para m1cros. pequenas e med1as empre
sas Em depormento recente na Comrssão de As
suntos Econõmrcos desta Casa. o Presidente do 
Banco Central. Gustavo Franco. defendeu a politrca 
do BNDES. alegando que o que rnteressa e saber se 
a empresa e ou não boa, não rmportando se e gran
de, medra ou pequena Drsse. tambem, que ha evi
dências de que as grandes empresas são nnars efr
Cientes do que as empresas menores 

Parece, entretanto drfrcrl de JUStrfrcar uma con
centração de tal ordem dos emprestrmos do BNDES 
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Ahnal as ernpresas de ma.1or oone sao 1ustamente 
aauelas que tem mars mel/Idade ae acesso ao credito da 
rede oa.ncana pnvada e ao creono n0 e.fienor A bancos 
pu011cos como o BNDES caoena em onnciDIO lavorecer 
as emoresas nac•ona•s de med1o ou peouenc· portes 
evitando acentuar a tendênc~a concemradora 1a presen 
1e no funciOnamento do mercaao e na a1uação daS lnsll· 
tuw;ões bnance11as pnvadas Por ou1ro lado leVanto aqu1 
a duvida sobre se as grandes empresas são de fato tão 
mars efiCientes a ponta de fUSidiCar a extraordmana diS· 
pandade apontaaa 

Sera mesmo que este argumento do PresJrjen
te GrJstavo Franco de que em função das grandes 
empres;:,s serem ma1s eflcJe[1tes JUStifica que o 
BNDES desembolse 95% de seus e'Tlprest,mos para 
dS med1as e grandes empresas deslmando ape 
nas 2"o para as mrcr::>. pequenas I? medaas empre
sas e verdadearo? Duvido mUltO 

Ademaas cabena ao BNDES 1ustamente estar 
estimulando as m1cros. pequenas e med•as empre
sas a se tomarem meus ehc1entes contnbu1ndo para 
aumentar o grau da compet1t1vulade oa econom1a 
como um todo Essas obseNações não su;mflcam 
que somos contrano~ a empresumos a grandes em
presas O Importante e que ao receberem ta1s em 
prest1mos de mst1tU1~ões ohc1a1s. c~.ssumam preocu
paçoes com a manutenção e expansão das oportu
ntdades de emprego 

Não se deve perder de v1s1a alem dtsso que a 
politica macroeconom1ca dos anos recentes tambem 
esta sendo concentradora de renda e nqueza A ma
nutenção de 1uros permanentemente altos em todo o 
penado recente - e extraordmanamente elevados 
em epoca de grande turbulêncta hnance1ra como na 
epoca da cnse mexiCana em 1995 P no hnal de 
1997. com os problemas de Chversos pa1ses astat• 
cos - provoca concentração de renda e de nqueza 
Por um lado, os Juros aHos beneflc1am os detentores 
do elevado patnmõmo hnance1ro por outro, preJUdl 
cam as pessoas de renda ma1s ba•xa que so conse
guem acesso a bens de consumo durava quando 
contraem d1vtdas O ma1s grave ev•dentemente. e 
que o desemprego gerado pela pollhca de ruros altos 
a11nge Doa pane dos trabalhadores e com espec1al 
torça aqueles que têm menos qualificação e n1ve1s 
ma1s redUZido de renda 

Não ha a1nda dados abrangemes e ab.Jailzados 
sobre a evolução da d1stnbU1çao da renda desde o 
Plana Real ale os d1as de hore Mas pode-se conrec
turar que passado o eferto rnrcral favoraval produzr
do pela queda acentuada da Inflação no segundo se-

...,estre oe 1 994 em 1995 a renda nac1onal tenha 
'.oUad•J a se C•Jncentrar 

E Importante assanalar Que a Informação - rn· 
:tus.ve os dados retendes note pelo Presrdente Fer
,andc Henr~oue - de que no.Jve uma drm•nuiÇão da 
:::roporcão da populacão bras1lerra Que esta nos m
vels c:Je pobreza nos ulhmos quatro anos. não SIQni
IICB oue houve necessanamente methor1a na eqüuia .. 
de da d1stnbU1ção da renda e da nqueza Se teremos 
esses dados quando houver o censo detectando a 
d1stnbu1ção da renda não apenas do trabalho mas 
1amoem do caPital A1 s1m poderemos ter um quadro 
-na1s completo e conclusões de lato ma1s acertadas 

Pode se con1ecturar oue passado o efe1to 1mctal 
tavoravel prodUZido pela oueda acentuada da Infla
ção no segundo •emestre de 1994 e em 1995. a 
renda nacronal tenha vohado a se concentrar 

O que espanla e a !alta de delerrmnação politi
ca do Governo em resolver com maror rapdez os 
problemas soc1a1s O empenho em coordenar esfor
ços para consegUir aprovar a Proposta de Emenda a 
Consntwção que estabeleceu o d1redo de reele1ção 
dos governanles - lato que faz o Presidente Fernan
do Hennque se orgulhar - a cnatrV1dade e rap1dez 
que caractenzou a cnação do PROER 1nSt1tuído por 
medtda prov1sona contrastam com a lentidão e ma 
vontade com que o Governo trata os rnstrumentos 
Que ma1s podenam contnbwr para lazer crescer as 
oporlun~dades de emprego. melhorar a d1stnbulção 
de renda e crescer as oportumdades de emprego 
melhorar a dts.tnbu1ção de renda e errad1car a mlse
na como por exemplo a aceleração da reforma 
agrana. a expansão do credito popular ou m•crocre
dlto o est1mulo as formas cooperativas de produção 
e a matar mteração entre empresartos e trabalhado
res para a tomada d-=t dec1sões sobre tnvestunento, 
produçao emprego salanos e partiCipação nos re
sultados a pratiCa do orçamento pan,copat1vo para 
que a soc1edade venha a pan1C1par melhor das deci
sões sobre o que fazer do drnhetro do povo; a rnsll
IUição de uma renda m1n1ma para que toda a pessoa 
tenha o d1re1to 1nahenavel a sobrev1vênc.a e a partiCI· 
oar da nqueza da Nação e para que toda a família 
lenna o suhc1ente para que suas cnanças possam 
estar estudando ao 1nves de terem que estar traba
lhando precocemente uma poht1ca de requalifiCação 
prot1sstonat para os trabalhadores e trabalhadoras 
com foco na necess1dade de atual1zação e domomo 
do conhectmento São medtdas para as qua1s caso 
Fernando Hennque t1vesse um sent1do socoal ma1s 
acurada ra tenam Sida implementadas 

Mu1to obngado. Sr Pres1den1e 
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a 
rnesa requerrmento'que sera lido pelo Sr 1-:. Secre
tano em exercrcro Senador Joel oe Hollanda 

E lido o segu1nte 

REQUERIMENTO N• 455. DE 1998 

Reque~ro. nos termos do art 258 do Reg1mento 
Interno. a tramitação conJunta du PLS n• 81/95. com 
o PLS n• 129'98. po1s ambas as propos1ções versam 
sobre mater~a 1dênt1ca 

Sala das Sessües 1 • de Julho de 1998 -
Eduardo Suplicy 

O SR PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O re· 
quer~mento lido sera publicado e postenonnente ln· 
CIUido em Ordem do D1a nos termos do Reg1mento 
Interno 

Sobre a mesa. requenmentos que serão lidos 
pelo Sr I • Secretano em exerci CIO. Senador Joel de 
Hollanda 

São lidos os segUintes 

REQUERIMENTO N• 456, DE 1998 

Senhor Presidente 
Reque1ro nos tennos do art 256. § 2° a. do 

Regrmento Interno. a retrrada em carater defrnrtrvo. do 
Aequenmenlo n• 453/98 de m1nha autona. de 1nfonna· 
ções ao Banco Central sobre o Of1c1o s. n• 44/98. 

Sala das Sessões 1• de Julho de 1998 - Se· 
nador Romero Juca. 

REQUERIMENTO N• 457, DE 1998 

Senhor Pres1dente 
Reque1ro nos termos do art 256. § 2". a. do 

Regrmenlo Interno. a retrrada em cararer defrmtrvo. 
do Requenmento n• 454/98. de m1nha autona. de 1n· 
lonnações ao Banco Central sobre o OI1C10 Sln• 45198 

Sala das Sessões. 1° de JUlho de 1998 - Se
nador Romero Jucá 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Def1ro os 
requenmentos de ret1rada que acabam de ser lidos 

Os requenmentos vão ao Arqurvo 
"O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Pres1-

denc1a recebeu a Mensagem n• 827. de 1998, na 
ongem. de 1" do corrente, pela qual o Pres1dente da 
Republica. nos termos do an 52. 1nc1so V, da Cons
titUIÇãO Federal, soliCita seja autonzada a contrata
ção de operação de creditO externo, com garantJa da 
Umão, no valor eqUivalente a até cento e 01tenta 
m1lhões de dolares norte-amencanos de pnnc1pal, 
entre o Governo do Estado do R1o de Jane1ro e o 
Banco lnteramerJ<;ano de Desenvolvimento - BID, 

destrnada ao frnancramento do Programa Barxada 
Vrva 

A matena sera anexada ao Ofrcro n" S/54 de 
1998 e va1 a Com1ssão -:~e Assuntos EconómiCOs 

O SR. PRESIDENTE !Geraldo Melo) - A Pres1· 
dênc1a recebeu a Meosagem n' 828. de 1998, na 
ongem de 1• do corrente. pela qual o Pres1dente da 
Republica, nos termos do art 52. 1nc1so V, da Cons
titUIÇão Federal. soliCita se1a autorizada a contrata
ção de operação de crea1to externo com garantia da 
Umão. no valor equ1valerote a ate cento e Oitenta e 
se1s milhões de dolares norte-americanos, de pnnc1· 
pai. entre o Governo do Estado do R10 de Jane1ro e 
o Banco lnternac1onal para Reconstrução e Desen
volvimento - BIRD dest~nada ao hnanc1amento do 
Prcgrama Estadual de Transporte- PET 

A matena sera anexada ao OfiCIO n• S/63, de 
1998. e va1 a Com1ssão ae Assuntos Econõm1cos 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a 
mesa. Proposta de Emenda a Const1tu1ção que sera 
hda pelo Sr 1" Secretano em exerciCIO. Senador 
Joel de Hollanda 

-

E hda a segwnte 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N• 27, DE 1998 

Da nova redação ao § 3• do art. 176 
da Constttutção Federal e ao art. 44 do 
Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. 

As Mesas da C à ma ·a dos Deputados e do Se
nado Federal nos termos do § 3" do art 60 da 
Const1twção Federal, promulgam a segu~nte Emen
da ao texto constitUcional 

Art 1" O § 3° do art 176 da ConsiiiUJção Fede· 
ral passa a v•gorar com a segu1nte rerlação 

"Art 176 
§ 3" As autonzações e concessões re· 

latJVas a recursos e JaZidas m1nera1s preVIS
tas nesse artrgo serão sempre por prazo 
determinado. na forma da le1. não podendo 
ser ced1das ou transfendas. total ou par· 
cralmente, sem prev•a anuénc•a do Poder 
concedente " 

Art. 2• E alterado o art 43 do AJ.o das 
DispOSIÇões Const~Uc1ona1s Trans~onas e 
nele 1nsendo um paragrafo. passando a VI
gorar com a segUinte redação 

• Art 43 Serão revistas pelo Poder 
ExecutiVO. em dOIS anos. a contar da pro· 
mulgação desta Emenda. combate exclus1-
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vamente no cnteno de legahdade da opera
ção todas as 1·oncessões de lavra de recur
sos e IBZ•das. 11'11neraas realizadas desde 1 5 
de agosto de 1995 

Paragrafo umco Comprovada a Ilegali
dade e decretada a anulação os d~renos e 
prrvllegros da concessão extmta serão re\ler
tldos ao Poder concedente • 

Art 3° o art 44 do Aro das DisposiÇões Cons11 
tuc•ona•s Trans1tonas passa a v1gorar com a segum
te redação 

• Art 44 São mant1das pelo prazo de dez 
anos as atua~s concessões relat1vas a pesqUI
sa e a lavra de recursos e !BZ1das m•nera•s • 

Justificação 

Com a promulgação da Emenda ConstitUCional 
n• 6 de 1995, de 15 de agosto de 1995 Inaugurou· 
se um novo reg1me de pesqwsa e lavra de tazldas e 
recursos mrnera1s. bem como de aproveitamento de 
potenc1a1s de energ1a h1drauhca 

TodaiiiB. mantNeram-se como bens da União os 
polenci81S de enerQia hldrauiK:a e os recursos m1nera1s, 
IIICIUSNe os do subsolo (art 20 lllCISOS VIII e IX, CF) 

Ass1m. atualmente. a pesqu•sa e a lavra de re
cursos m1nera•s e o aproveitamento dos. potenc•a•s 
de energl8 h1draul1ca podem ser efetuados por bras1· 
1e1ros ou empresas const1tU1das sob as le1s brasilei
ras, com sede e adm1mstração no Pa1s. med1ante 
autonzação ou concessão. garantindo-se-lhes. tão
somente a propnedade do produto da lavra 

A Un1ão, nesse contexto prec1sam ser assegu
radas cond1ções para o pleno exerc1c1o de seu direi
to de propnedade, uma vez outorgadas autonzações 
ou concessões. Pedra angular para a f1xação de 
uma amblênc1a favorável ao resguardo dos mteres
ses da União. enquanto propneta"a e o reconheci· 
manto da necess1dade de f1rmar-se a temporaneda· 
de das concessões concernentes a matena. Ressai· 
te·se que, nesse caso, o defenmento. pelo texto 
constduc10nal. da propnedade em questão ao ente 
polltiCO·admlnlstratiVO federal deve-se, essenc1al· 
mente. ao pnmado do Interesse publiCO em um setor 
cons1derado estrategiCO 

No ãmbdo do aproveitamento de potenci81S h1· 
dráullcos a questão Ja se encontra deVIdamente 
equac1onada na leg1slação lnfraconstduclonal que re· 
gula do diSposto no paragrafo un~eo do arL 175 da 
Constdu1ção No que pert1ne as autonzações, ta ha 
lambem no § a• do art. 176 da Le1 Ma1or o di!VIdo 
acolhimento do pnnc1p1o aqu1 precomzado Resta. 
apenas, consol1dar no ordenamento tundiCO patno a 

mesma S1Stemat1ca para a exploração por conces
são ae recursos e J&Zidas n•ncra1s Esse e o propo
;.to da presente propos1ção Que - o:,ubhnhe-se - e 
flex1ve1 o bastante a ponto .Je de1xar para a le1 a es-
11pulaçao de pra.7os contorr1e condações que o le
~lslador ord1nano v1er a d1spor 

Adema1s buscamos amda mod1frcar d•sposltl
lloJS ao Ato das DISPOSIÇÕeS ConStitUCIOnaiS TranSitO
nas. de forma a que se procedam os atustes necas
sanas ao novo modelo pretendido Em pnme1ro lu· 
gar advogamos uma rev1são das concessões efe
tuadas desde a promulgaçao da Emenda Constdu· 
c1onal no 6 de 1995 com base exclusivamente no 
cnteno da legalidade da ope•ação Em segundo urge 
que se estabeleçam termos hna1s para as atuBis au· 
tonzações em 1995 com base esclus1vamente no 
cnteno da tegal1dade da operação Em segundo. 
urge Que se estabeleçam termos flna1s para as 
atua1s concessões a fim de que, desde logo. se1am 
lançadas as bases da nova organização dessa área 
no oom1mo econõmiCo sem que a trans1çào se pro
cesse de forma 1raumat1ca 

Pelos mot1vos expostos confiamos no acolhi
mento da presente propos1ção 

Sala das Sessões, I" de Julho de 1996. -

.~ 

' 
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DISCURSO DO SENADOR JOSE 
EDUARDO OUTRA PROFERIDO NA SESSÃO 
DE 1" DE JULHO DE 1998 

O SR JOSE EDUARDO OUTRA (Bioco•PT -
SE Pela crde!To Sem rev>são do oradorl - Sr Pres•· 
aente. Sr's e Srs Senadores. apresente> hOJe para 
apreclaÇã•J desta Casa, uma proposta de emenda a 
Constrtwção aue trata de um assunto que procurer de· 
bater bastante aQur em duas ocasrões Pnmerro. quan
do da d•scussão da proposta de emenda a Const>tu>
ção encammhada pelo Governo Federal. que modd>ca
va o an 176 e tratava da pan>e>pação do cap>tal es
trange>ro na m>neração Depo>s. quando do debate so
bre a pnvat>zação da Companh>a Vale do R>o Doce e 
do projeto de m>nha autona que acabou sendo reJeita
do pela Casa e do proJetO de m>nha autona, que aca
bou sendo TeJe>tado pela casa. o qual submet>a a au
tonzação do Congresso a refenda pnvat>zação 

Ja que se esta falando tanto em modem>dade 
e em globalização a m>nha emenda procura fazer 
com que o setor mrneral, no Brasrl. seJa tratado de 
torma semelhante a dos dema1s países do mundo. 
pan>cularmente os na>s avançados 

lnlehzmente. até hoJe, no Brasil. a•nda prevalece 
o sentido do Cod>go de Mrneração. rrnplantado neste 
Pa>s em 1934, QUe estabelece um reg>me de conces
são mrneral absolutamente cartonai. que não leva em 
consrderaçáo os rnteresses do Pars. nem as especrfrcr
dades tanto de cada empreendimento. quanto a cada 
substãncra mrneral Para se ter uma >dera. desde a 
epoca e., Que esse Cod>go fo1 Implantado embora te
nha s>do mod>l>cado ao longo do tempo a sua esp1nha 
dorsal pennanece a mesma no que drz resperto a con· 
cessãu O quanzo. por exemplo, m>neral do qual o 
Pa>s produz cerca de 90%. amplamente lll>hzado na >n
dustna da >nfomnât>Ca, >ncfus>ve na rndustna espacral 
ponanto, e um mrneral estrategrco, rra epoca, era con
s>derado apenas pedra ornamental 

Qual e o pnncrpro dessa nossa emenda a 
Constrturção? Aquele que estabelece Que a conces
são para a lavra de recursos mrnerars passa a ser 
por tempo detemunado. na forma da ler e através de 
contratos O Pais podera estabelecer drstrnção entre 
um e_mpreendrmento. 

Assrm. o País podera estabelecer drstrnção en
tre o empreendrmento de um mrlhão de dólares ou 
de um brlhão de dotares, estabelecendo a obrrgação 
do poder concedente e. lambem. a obngação das 
empresas concessronanas 

Regrstramos que o modelo de concessão por con
trato e o que possrbrldou que. por exemplo um pars 
como o Canada passasse a •westrr cerca de um bilhão 
de rears em pesqursa mrneral, fazendo com que esse 
pars passasse a ser um dos pnncrpars nesta rndustna 

Independentemente, rnclusrve da drscussáo a 
respe>to da prrvatrzaçáo da Companh>a Vale do Rro 
Doce rndependentemente de possrvers audrtonas 
que venham a ser estabelecrdas para rnvestrgar 
aquele processo de pnvanzação e mesmo que a 
Companhra Vale do R1o Doce pe•manecesse estatal, 
entprtdernos que na medrda em que a Constrturção 
Federal estabelece que a proprredade do subsolo e 
da Unrão. mas ao mesmo tempo mantem o regrme 
de co~cessão cartorral e por tem,:.;, rndetermrnado, 
na prat1ca faz com que e•sa proprredade do bem 
mrneral. que esta no caput do an 176 da Constrtur
çào. so seta exercrda ate o momento em que o bem 
m>neral e descobeno, porque. a panrr dai, ele passa 
a ser proprredade da empresa que o descobnu e da 
empresa que o explora 

Ponanto Sr Presrdenle. Sr"s e Srs Senado
res. por ocasrão da drscussão da emenda ao art 
176 apresentar emenda semelhanle a emenda que 
vero da Câmara. mas r'laquela ocasrão 

Mas. naquela ocasrão, a onentação da Bancada 
do Governo. como tem srdo em todas as emendas on
g>nanas do Palacro do Plana~o e não moddrcadlas na 
Câmara. e de que não podena ser leria emenda algu
ma porque rmpi>Cana retomo a Càmara dos Deputados 
e atrasar-sa-ram os rnvestrm<!ntos Passados dors 
anos aquele anuncrado boom na mrneração. a partrr 
da emenda ao an 176 não aconteceu. Isso comprova 
que o Serrado Federal podena ter apresentado emen
da naquela ocasrão modemrzando as relações da rn
dustrra m>neral do Brasil Como não •or possrvel, estou 
apresentando esta emenda, de lonna rndependente, e 

-esperamos que. ao ser debatrda na Comrssão de 
Const>turçào Justiça e Crdadanra e no plenano do Se
nado venha a ter o acatanoento dos Srs Senadores, 
porque esta não e umã Questão de oposrção ou de sr
tuação Esta emenda VIsa a reforçar o papel da União 
no sent>do da propnedade dos bens mrnerars e garantir 
a modemrzação desse setor no Brasil 

Essa era a comuniCação que gostana de fazer e 
solrcdo Que as notas i'iqUrgralrcas dessa comunrcaçio 
rnadravel SSJBm acrescrdas da JUSh!ICaçâo da proposta 
de emenda a Constrturção que apresenter a Mesa. 

Murto obngado 

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

"Art 176 As 1azrdas. em lavra ou não, e de
mars recl•rsos mrnerars e os potencrars de energ1a 
hrdraulrca constrtuem proprredade drstrnta da do 
solo para elerto de exploração ou aprovertamento, e 
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pertencem a Un1ão. garantada ao concess•onáno a 
propnedade do produto da la.ra 

§ 1 v A pesqUisa e a lavra de recursos m•nera•s e 
o aprovedamento dos potenc•a•s a que se retere o ca
put deste artogo somente poderão ser efetuados me
diante autonzação ou concessão da Uruão no anteres
se nac•onal por brasJJe,ros ou empresa conshtuada soo 
as le1s brasllearas e que tenha sua sede e administra
ção no PaiS, na fonna da leo, que estabelecera as con
doções especifocas quando essas atovodades se desen
volvem em faoxa de fronteora ou terras ondogenas. 

§ 2° E assegurada partocopação ao propnetano 
do solo nos resultados da lavra. na forma e no valor 
que dispuser a le1 

§ 3° A autonzação de pesQuosa sera sempre 
por prazo detenn1nado. e as autonzações e conces
sões prevostas neste artogo não poderão ser cedidas 
ou transfendas, total ou parcialmente, sem prev1a 
anuêncoa do Poder concedente 

§ 4" Não dependera de autorozação ou conces
são o aprovettamento do potencoal de energoa reno
vavel de capacodade reduzoda 

Ato das DispoSIÇões ConstitucionaiS 
Transltorias 

Art 44 As atuaos empresas brasoleoras totulares 
de autonzação de pesquosa concessão de lavra de 
recursos moneraos e de aproveotamento dos poten
CiaiS de energ•a h1drauhca em v•g.or terão quatro 
anos, a partor da promulgação da Constotuoção, para 
cumpnr os requiSttos do art_ 176, § 1° 

§ 1° Ressalvadas as dosposoções de onteresse 
nacoonal prevtstas no texto constotucoonaf. as empre
sas bras1leoras ftearão dospensadas do cumpnmento 
do dosposto no art 176, § 1°, desde que, no prazo de 
ate quatro anos da data da promulgação da Consto
tuoção, tenham o produto de sua lavra e benelteoa
mento destrnado a rnduslnalrzação no temtono na
coonal, em seus propnos estabelec:tmentos ou em 
empresa rndustnal controladora ou controlada 

§ 2• Frearão lambem dospensadas do cumpn
mento do dosposto no art 176, § 1°, as empresas 
braslleoras tttulares de concessão de energoa hodrau
loca para uso em seu processo de ondustna11zação. 

§ 3" As~ brasrlerras refendas no§ 1° so
mente poderão ter autonzações de pesquosa e conces
sões de lavra ou po!enctaos de ener;pa hodraultca, des
de que a energta e o produto da lavra setam uttlozados 
nos respecbYOs processos ondustn111s 

(A Comissão de Constttwção, JustiÇa e 
Cidadania) 

O SR PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Pro
posta de Emenda a Constotuoção Que acaba de ser 
hda esta SUJeita as diSPOSIÇões espec1flcas constan
tes do an 354 e seguontes do Regomento Interno 

A materoa sera publocada e despachada a Co
,,..nssao de ConstitUição Just1ça e C1dadama 

Sobre a mesa requenmento que sera lodo pelo 
Sr 1 ~ Secretano em exerci CIO Senador Joel de Hol
landa 

E hdo o seguonte 

REQUERIMENTO N• 458, DE 1998 

Senhor Presodente, 
Nos termos do artogo 255 oncoso 11, ahnea c, 

numero 12 combinado com o art1go 101. 1nc1so I do 
Regomento Interno requeoro a Vossa Excelêncoa 
Que. alem da Comossão constante no despacho ono
coal seta ouvoda a Comossão de Constotuoção Justiça 
e Codadanra face a AviSo n• 484/MF, de 10 de JUnho 
de 1998. sobre o ProJeto de Resolução n• 47, de 
1998. quanto ao exame da constltuctonalldade e JUn
drcrdade do contrato n• 003198/STNJCOAFI, em es
pecoal quanto ao contrato autonzado nos termos da 
Resolução n• 27, de 1998 _ cu1a efocácoa está 1/tncu
lada ao refendo contrato n• 003/98/Sl"N/COAFI 

Justificação 

O contrato n• 0031981STN/C0AFI. hnnado entre 
a União e o Estado de Rondõnoa em 12-2-98. versa 
sobre conlossão assunção. consolidação e reltnanclll
mento de dovodas, nos termos da Leo n• 9 496 e da Re
solução 11197, e tramtta sob o OfiCIO SISO, da 1998, 
ongonado com o Olocoo PRESI-9810921, de 14-4-98, do 
Banco Central, em cumpnmento ao dosposto na Reso
lução n• 70, de 14-12-95, para apreC1BÇão da ComiS
são de Assuntos Econõmrcos _ CUJO parecer sara obJ&-
10 de deliberação pelo Plenano do Senado Federal 

O Estado confessa dovtdas em um total de 
R$146.950 101.90 (cento e quarenta e seos milhões, 
novecentos e conquenta md, cento e um 18818 e no
venta centavos), e a Unoão promete assumor cada 
uma. medoante refonancoamento conforme parcela 
para pagamento em 380 (trezentos e sessenta) 
prestações mensaiS. com taxa anual de 6% e parce
la regostrada em conta grafoca para amortiZSÇão com 
bens e d1re1tos. conforme dtscnm•na 

Em sua clasula deeorna nona, a União também 
promete fonanc111r a pnvabzac;ão ou extonção do Banco 
do Estado de Rondõnoa S/A- BERON e da Rondõnta 
Credtto lmoboloáno S/A- RONOONPOUP, conforme 
disposto na Medida ProvtSona n• 1 612-20, de 5 dele
veretro de 1989, sendo estabelecido que as parcelas ~-
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beradas s&rão rncorporadas ao saldo devedor do re
financiamento 

Consoante a manrlestação do Banco Central -
Parecer Dedrp/Drare-981348 de 3-4-98. o processo 
<leste frnancramento for submetrdo ao Senado Fede
ral at,aves do ofrcro Presr ~· 843 de 2-4-98. verrlr
card.o se que resultou a Resolução n• 27, de 1998. 
autorrzando contrato para abertura de credrto 1unto a 
Unrãc no valor de RS502 487 683 00 (qurnhentos e 
Oo•s milhões quatrocentos e Oitenta e sete mil. se•s
centos e ortenta e trés rears) destrnados a aqursrção 
dos atrvos daquelas rnstrturções pelo Estado. com 
v1stas a extmçào ou pnvat1zação. as qua1s, consta. 
estão sob o Regrme de Admrnrstração Especral Tem
porarra - AEAT o qual e r&gulado atraves do De
crete--Ler n~ 2 321 de 25 de fevererro de 1987 

Nos termos de sua clausula setrma. este contrato 
.:le abertura de credrto, compra e venda de atrvos tem 
sua ef1cac.aa condx:1onada a ef~eacm do contrato de refi
~ancrameruo o qual. retomou a aprecração da Comrs
são de Assuntos EconõrTIICos apos exarado parecer, 
em vrrtude do recebimento de emenda. rmportando a 
mandestação da ComiSSão de Constrturção e Justrça 
porque a'IIBves do Av'SIJ 484/MF, o Mrnrstro da Fazenda. 
lnlenno Pedro Parente rrrlorma que não exrste autonza
ção do Banco Central para venda dos atrvos do Beron, 
nos moldes prevrstos no Decreto·Ler n' 2 32t de 25 de 
levere-1ro oe 1987. nem h.:>uve adramento de recursos 
pelo Banco Central para o saneamento da rnstRurçào 
contorme nele tambem e prevrsto (constando os valores 
da oroDOsta orçamenta na do exerc1CIO segu1nte) 

Seg.:rr,dc o av1sc. r:!m relação ao saneamento 
das refendas InStitUições fmance1ras - razão legal do 
Regrme de Admrnrstração Especral Temporarra ao 
1nves daQuele ad1tameruo para supnr as necessida
des de ca~xa captou-se recursos por me1o de deposi
tas mteri1nance1rOS Junto a Ca1xa Econõm1ca e Ban
co do Brasil, e ass1stênc1a f1nance1ra do Banco Cen
tral e conforme venhca-se para o termo deste regi
me ao lrwe.s da Un1ão assum1r o controle ac10nano 
da ~nst1turção ou as dema1s h1poteses prev1stas no 
art 14 do decreto-ler proaõe-se ao Senado Federal 
aprovar o fmanc1amento da Umão para a assunção 
dos debnos das rnstrturções pelo Estado. atraves da 
abertura de credrto para a aqursrção de seus atrvos. 
com vrstas a sua postenor pnvatrzação ou ext1nção. 
sendo nolrcrado que 1a se decrdru pela extrnção 

Sobretudo. rmperam o Decreto-Ler n• 2 321, de 
25 de levererro de I 987. que rnstdur o regrme de admr
n,stração espec1al temporana no QuaJ se encontram o 
Banco dO Estado de Rondõnra S A - BERON, e a R~
dõnra Creórto lmobrlrarro S A - RONDONPOUP, o qual 

for recepcronado como ler complementar por força do 
drsposto no art 192 aa Constrturção.que assrm de
termrna a regulação do s1stema hnance1ro nac1onal. 
e a Medrda Provrsorra n• 1 612·21 '98, que estabele
ce mecan1smos obJet1vando mcent1var a redução da 
presença do setor publrco estadual na atrvrdade fr
nanceJra bancana, d1spõe sobre a pnvatrzação de 
1nst1IUJÇões flnance1ras e da outras prov1dênc1as 

O Avrso esclarece arnda aue as drvrdas do Es
tado de Rondõnra passrvers ae relrnancramento ao 
amparo das Resoluções 70195 e 12/97. do Sendo 
Federal somam A$260 609 070 17 (duzentos P ses
senta milhões se1scentos e nove m11. setenta rea1s. 
e dezassete centavos). pa1rando questionamento so
bre a razão pela qual o ret,nanc1amento sohc1tado 
não alcança este hm•te 

Adema1s, reg1stra-se o patnmomo llqu1do cons
tante do balanço do Ber'ln de 31 de dezembro de 
1994, rmedratamente antenor a decretação da Raet 
era de A$950 511,67 (novecentos e crnquenta mrl 
quinhentos e onze r~a•s e sessenta e sete centa~ 
vos). quando a conta de prc)urzo acumulado aponta 
R$2t 686 445,52 (vrnte e um mrlhões. serscentos e 
ottenta e se1s m1l, e quatrocentos e quarenta e ctnco 
rea1s. e Cinquenta e do1s centavos) e no balanço de 
abrrl de 1 fl98. contorme rnlormado naquele Avrso do 
Mm1steno da Fazenda. o patnm6mo hqUJdo e negati
vo da ordem de R$341 684 719 66 (trezentos e 
quarenta e um m1lhões se1scen~os e Oitenta e quatro 
m11 setecentos e dezanove rea•~ e s.essenta e se1s 

...:entavosl e a conta de preJUI~O acumulado aponta 
R$369 615 082 37 (trezentos e sessenta e nove mr· 
lhões se1scentos e gumze m1l o•tenta e do1s rea1s e 
tnnta e sete centavos) 

Face este desastrado resultado a Assembleia 
Legrslatr.a do Estado de Ronaonra realrzou Comrs
são Parlamentar de lnquento dest1naaa a mvest1gar 
as possrve1s causas que mot1vararn o agravamento 
da srtuação frnancerra do Banco conclurndo pela 
responsabrlrdade dos drrrgentes desrgnados pelo 
Banco Central. e encaminhando cop1a do relator1o fr~ 
nal ao M•nrsteno da Fazenda para as prov•dênc•as 
devidas. sobre o aue a Mesa D1retora aprovou soliCI
tação de mtormações para esclarecer o contrato CUJa 
efrcacra depende da matena sob o Olrcro S/30 de 
1998, reauendas medrante o 01 SF 386, d•rrgrdo ao 
Mrnrstro da Fazenda, e remetrdo em 6-5-98, do qual 
arnda não se regrstra resposta. embora os termos do 
art 50 § 2" da Constrturção 

Arnda pertrnente a gestão do Banco Cental no 
Beron sua agênc1a em São Pa~lc, fo1 denunclB.da 
por partrcrpaçào em esquemas ae lavaçgm de dr
nnerro na CPI dos Precatorros (pags 254 255 257. 
258, 286, 287, 348. 349 350 351. 352 384 e 385, 



AN o\IS 00 SENADO FEDEkAI _______ _::H 'lHO l'l'lN 

do Aetarom:. ca CPI a.:..s P1ecatonos T11u1o 1), 
s.en\J.;:> ~ass•vet .:se e -.ame se os Funaos de ln
v~surnet"lt•:,s i='·nance•ros cr•aaos atraves. da Re· 
S•)luçao 11J ::: 183 95 de 2::0-g 85 do Banco Ceo
f""at d..:r 8ras•l l")ram ~.sados na rn-:wrmenração de 
"Tl211'5 -Je 1 - t d~•ã,:, d- .. ea•s hav•da naouela vpe
raçãiJ e se .::x1sterr operac6es pertu·u~ntes no 
amO•to d<) Serem toda a qu~?stão de1x::1 de ser 
eQuac1onaoa pelo Banco Central detxando de 
proceder ao precomzado no Decreto-Ler no; 2 321 
ele 1 q57 !:'ara lermo ao Reg1me de Admlmstra
cao Esoec1al Temporaua 

Sala aas Sessoes 1 de Julno ae t998 - Se
naaor Ernandes Amonm. PPB 1R01 

Tribunal 'Ry;ional 

":I' 

O SR PRESIDENTE (GeraiOo Melei - O re
Quenmento hdo sera publicado e mclu•do em Ordem 
do D1a oportunamente consoante o dasposto no art 
255 1nc1so 11 'c" Item XII. do Reg1mento Interno 

O SR PRESIDENTE (Geraldo Melo! - Encon 
tra-se na Casa o Sr Alc1aes Mun1z Falcão suplente 
convocaao da representação ao Estado de Alagoas 
em wtucle do afastamento ao t1tular Senador GUI
lherme Palmetra. que acaba de hcenc1ar-se 

S Ex' encam1nhou a Mesa o diploma que sera 
pubhcaao na forma reg1mental e dema1s documen
los eXIQidOS por lei 

E o segutnte o d1oloma receb1do 

€/ez"toral de Jflagoas 

....... ···--- -··· 
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SR. PRESIDENTE (Gerarao M"l~l - Des1gno 
comJssão formada pel:>s Srs Senacorc.b .·.1auro M•ran
da. Hugo Napoleão e Jefferson Peres c.= a -~nJ"Zirem 
S Ex' ao plenano a f1m de crestar o ::..:-r•rrorr.Jss-J re
Qimental 

(0 Sr A/Cides .\lu•··:: = c.Z. ' : -~-=/· 
do ao Plenano r: presta /Jnr.: .:::: 11.fesa o 
comprom1sso - os prese..,'e::: .c~ e·'ã.:· per
manecer de pe I 

O SR. ALCIDES MUNIZ FALCAO - Prcrneto 
guardar a ConstltUJçâv Federal e as IC1S ~..:,. Pa1s de
sempenhar f1el e lealmente o manaato .:le Senador 
que o povo me confenu e sustenrar a 1mãu ::~ •nte
gr•dade e a Jndependên""•a do Bras•l :c~ 'Tias ) 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo ~tero,- Dec1aro 
empossado Senador da RepubliCa :- -"J Jore Sr Alc•
des Mumz Falcão cue a oart•r des·e .... J'TIE:'r"'tC "as
sa a part•c•oar dos trabalhos da Ca.sa 

Sobre a mesa, comun•cação "Jus- :;era ~~a pelo 
Sr 1ii Secretano em exerc:c\0, Sera.Jor Jve1 oe Hol
landa 

E lida a :=oegwnte 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comuruc.::1r a ~ .J~::a.a c ...... ~lê"''

Cia a VISta do d1sposio •,o an ;- 1o ~~'JI -t,-•i:.J nter 
no, que. assum1nc:1o nesta ddla a re~··c::.t:.,ta..;.a..J oo 
Estado Alagoas em suOstltUJcão ,, l Scnaacr Gul
lhenne Pa!me1ra, adotare1 v n•Jrne c lr .a-n~r~ar aoa~
xo cons1gnado e 1ntegrare1 a bane aJa r•: =a.~o6 

Nome parlamentar A~er._ ..: :....,.-:, -aua.::.c ~&~ '?-' 
Afcides Falcão 

O SR PRESIDENTE (Gera1jo ~~~'O• • .>. •:o· 
mun1cação que: acaba de ser l·r.::a va1 :; ;o ... o~~~-a..:ão 

Prorrogo na forma reg1menta1 J MíJra .::o E.c 
ped1ente 

Concedo a palavra a Senadora Mar na S1lva 
para uma comumcação 1nad1ave/ (Pau;;a J 

Concedo a palavra ao Senaaor Jose E.:luardo 
Outra 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA !Bloco PT - SE 
Para uma comuniCação 1naa1ave1 Sem rev1são ao ora 
dor)- Sr. Presidente. sr•s e Srs Sena..J0res dpresen
tel hoJE!. para apreciação desta Cas~ proposta tle 
emenda a ConstdUIÇão que trata de um assun'o que 
prccuret debater bastant& E:IT' juas ocas..ões nesta 
Casa Pnme1ro. quando da discussão da proposta de 
emenda a ConstitUIÇão. encar11nhaad poJe Governe 
Federal. que mod1f1cava o art 176 que 01soõe sobre a 
part1C1pação do capital estrangewl na m1neração De· 
pors por ocasrão do debate sobre a pnvat1zação aa 
Companhia Vale do R1o Doce e do prof'!IO de m~nha 

aut:>na - que :u::ar.'.:..; s.sn.·o ejedado pela Casa -, 
me-j1anre J '1!....3.. e'J , .... ,,,.;.~-.a. :.ue fosse submetida à 
aut.:"T.;:acav ~J ...... ~n·J""e---.: .;1 ·~fenda pnvatiZBÇão. 

_
1 ~ ~u~ :=-t. -:!::ta ·-~ar ..::u tanto em modernidade 

e- c,.,., g c.t:all.::..:-:3::. ,:•r.:.Jr.J ~a.:er por 1nterméd10 da 
., ... !".a .:"":~.;::tJ .:_ -?7..:;-:::: :& .:.:mstltUição. com que 
.J sete r ~.ne .:21 r.: B.a,; .. 5o::J.J l(atado de forma seme
:har.ta a cus .Jcma1s ~ã1Sc.Eo \l.J mundo, partlcular
mérue os m.a1s dvar~ .. 3i.JO::. Infelizmente. ate hOJe. 
a1naa pre\'ale-:..: r su:-n,,-:::.::; ac Ccd1go de Mmeração 
.m~tar.t.3t::·.l nesh3 l-la1s em 1934 que estabeJece um 
re;ume de .;:.:mcessaa f'i.me,al absolutamente carto
r•al aue não lava em cons1aeracão os rnteresses do 
Pa1:; nem as esoecn CIOC:aes tanto de cada empreen
dimento quanro oe .:aca =:.ubstanc1a m1neral. Para se 
ter umã 1de1a aesae que to1 Implantado. embOra te
nna s1üO rnod1r1caao ao longo oo tempo. o Cód1go 
Tantem a r"~esMa es.o•nr a aorsal no que d1z resperto 
a ccncessao U quanz:"l ~or exemplo - o Brasil pro
duz cerca de 90°a do que consome- e amplamente 
ut1hzaao na 1ndusma de mformanca. na 1ndústna es
pac•al E portanto um mrneral estratégico. mas na 
epoca e:ra consrderado af,Jenas pedra ornamental 

Qual e o pnnc1p1v dessa nossa emenda a 
•_ ... nst•t:.JIÇao"' Estabele~e que a concessão para a 
l.a .. ra .;e rec•Hsos rn1ners.1s passa a v1gorar por tem
po dctermma•Jo na f._.rmd ja lt:-1 e por me10 de con
trarJs O Pa1s poaera t:sraoelecer drst1nção entre um 
emcreend1mento de um US$ r milhão e de US$1 bi
lhão derer'T11nanao a obrrgaçac do poder conceden
te e- tamoem a oongacaü aas empresas concesslo
"ar• ::.s Rer;•strarr.os C:.Je ') mode•o de concessão por 
~..o..)ntrato e o que poss1ounou por exemplo. que um 
pa1s C•Jmo o Canada passasse a 1nvest1r cerca de 
RS.: t. •. r.3o em pes\Ju,::.a m1nara1 e se tomasse. por 
c.:rr1seo:..uãnc1a um a.Js f.)r•nc1pa1s nessa 1ndustna ln
depenaentemenre ca d1scussao a respe1to da pnvatl
'açã.o aa Companhia Va1e do R1o Doce, lnde
PE:ndent.eiT'.ente da exrstãncra de possrvers audltonas 
para se 1nvest1gar aquele processo de pnvahZação e 
mesmo Que a Cornpanh1a Vale do R1o Doce perma
neça estatal entendemos que, na medrda em que a 
Consmuoção Feaerar determ1na que a propnedade 
ao bubso1o e da Umão mas ao mesmo tempo man
telfl um reg1me de concessao ~artor1al e por tempo 
rn\ietermma'::o na prat1ca faz com que essa propne
dade do bem m•neral que se encontra no caput do 
an 1 :-'õ dd Cvnst1tU1..;ãu s..J se,a exerc1da ate o mo
mer•t•J em q..,.e o be-m mm-3-r.::ll for descoberto, por
qut! a oartlf dai .,ce passa a ser propnedade da em
presa que o descobflu e aa empresa que o explora. 

Por:anto Sr Pres1dente Sr's e Srs Senado
res a epoca tia d1scussào da emenda ao art. 176, 
apresentei emenda semelhante a que ve10 da Câma
ra Mas naquela ocas1ào a onentação da Bancada 
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"lo Governo - ~amo J.:om .... J _ 

~menaas :.ngmanas. ,_: F Jla.t... _ 

mod•h..:aaas na Camara - r.._ .So::l'l.•iJC •:lo:; !.lue na • ..1 

~:oodena ser to:·ta emen·:::.l ;. ~ _- _ _ _ ''JI...:: .... j II'T'\:J•• 

rar1a reDrno da r""later.; 3 :- - -:::. -:-;; ,: -C.JL1:.:)s- .. 
::.rras.::srse--.am ~s •nJe.::.·-=~ O:::~e·:3:-~ ~-~ 

::.nos dJ::llJ~Ie a.,u,c•.=tx boom -- ,._""'.;..::.ex ...,1: 
acontecelJ Isso com~·rc-v.::. :: --= s~na J.J Feojera 
pocler•a 16-r apr~sentado ... m~n·u !"a-:Jue•d •)C3.Siã0 

mocrem,zando a$ rel3ç0es ~d •n:::ustna m1neral do 
Brasil Corno não to• pos~•\e• -=sDu ao·esentanOc• 
essa emenda. de forma mo e[•!? '"I _:~enre 

Esperamos que a marena d.::: ser 19ba110d na 
C•Jm1ssao de Constltu•cão .;usHca .: .,: jadan•a I? nç 
plena no do Sef"aao venna a ter r: a .. .d.tam.erw.) aos Srs 
Senaaores ocrque essa nao t: u""""'"a auestao 11e Ooos•
ça) ou de S1tuação E-:.sa e-menoa v1sa a reurr:-ar oca
pei da Umao em rela<; ao a oro(" r 9aade csos [.O:OF'l!.> m1ne 
ra1s e garantir a modern1z.acac• O::l~sse setvr nQ Bras.n 

Sohc1to aue as r.otas taa.JI.Jrat1cas tjesta comu 
niCSÇaO IF'l8dla\lel Selam 3c·e~C·JdS. j::l lJStlhCaCa•J 
d21 proposta c:Je emenda a ( · .,,., PJI::"a:• O::•Jo:: aoresen 
tela Mesa 

MUlto obngado Sr Pres1d.;:11t.=o 
O SR. PRESIDENTE •Goeralaco Me1·,. - \ E> • 

sera aten11do da torrna re~~m€FlT31 
Concedo a palavra a 'S~na.J:•a E'TI.I . ..i Feman 

aes para uma comuq1::-ação 1r.amave 
A SRA EMILIA FERNANDES .aux:•o ,:>QT . RS 

Para uma comumcaca::~ mar.J1d.~"="' - ;:.r t=r~S1aenre 

s,as e Srs SenadOrf>S na a .... a.lü'àJ(' -je Dlra;:ora OE 
Assuntos Cultura1s e HISt'Jri(O~ .x I..:Jruo•J Pa."lamen 
lar Brasu Israel pres ldldO ~E:' IC •I L stre s .... .,adN Ber
naroo C abra! lemos a i) rata s =!i'IST.?~cão de c'Jrnumcar 
a esta Casa e a oopulacao ~rn -;~era! a red.h.i:açao d.: 
Concurso NaCIOnal oe Mon'JaratlaS S:)bre o tema 
'C1nquentenar1o da Proclama(ao O'J Es.tad~ de Is
rael'. que transcorre em 1 gge O lançamento ot1C1a1 
sera reahzado na QU1nta-te1ra .2 de 1ulho as 16h no 
Espaço Cultural da =:amara aos D-eputa(los com , 
presença de "a nas a utondade~ 

O agente promotor ao concurso e o Mov1mentú 
Cnstão ao Brasil que conta para essa rea11zacao 
com-o apo10 e colaboraçao do Grupo Parlamentar 
Brasil-Israel Emba1xada de lc.;rael e Confederação 
lsraehra d"J Brasrl A promoçao tem ramoem a paniCr 
pação das seqUintec;. ent1aarJes ConselhiJ de Pasto
res Conterênc1a lsrae.Jila do B•.as•l COFlltr Cc"lteren 
c1a Nac1onal do BIS~·os áo Bras11 C~JBB Assvc1acao 
Bras1le1rã de Imprensa ABI Emoaucaaa de 1srae1 e 
Movimento Cnstão do Bras11 MCS 

Os pante1pantes deverão ser estudantes em m 
vel do 2' grau tantc pubhco como oan1cular dev1da 

..,r::-r ~ rra·-: Jlados. ern QLJalque"' escola do temtono 
~r.::.: 1-=1ro -:- c•:•ncurso Tem c.: rno o01et1vo a ma1or 
;:a.,. Dãca Ja populacao estuaannl na busca do 

:. .. ·e<: IT''?'1"0:. :!a 1rnporta.,c1a r·stonca '?cultural de 
-·-::- -. .:-~r : r-~:..~n•Jia 1 na,E..:-=nd0 ass1m os la-

-.:- a- .:=..::-2' t:or~t·o:- =~ J•.IS ~: .<...'S 0-:. alunos nao 
... ~-=... .: :: J='-'JUi?r · ~~·: .,.~ :. _, vs prJmvrores do 
• .. __ r.:.: -?- ·- JI'TliS'SOe& ]u1gõONaS e O prazo hm1te 
:;:3·;: e-n:·e;='- j:"S r·a.ba 1h05 E: 1 je ou'Lobrc de 1998 
.:om '18& as ro?giOE:-S d0 Pa1s 

Os r•€-S •raba/hC"S l'lCJu•dos 1"'3 classrtiCação hnal 
~le- j':.' t::~e~tr:-camento para Bras1ha e da hospedagem 
r. ::~o 0: ..:an1ta1 ·e- ·eb~"'ao as spgu1ntes prem1ações 

'., 11~ -::..=· - ;)assagerr~ -e n..._,spedagem com acom
,...:;r--anre :: "':"e-rra S3.n1a ~:oor dez d1as no penodo de 
nat; o;: "13•S RS3 000 00 

~~ 11...;3~ - o.assaqem e- rospedagem com acom
pan"" arne ; T-erra Santa D-Jr de.:: d1as no per!odo de 
Natal c rr.a's RS2 000 00 

3'-' lugar - oassagem e nospecJagem. com acom
~ ,:.l"'nar"'re ~ T t2"rra Santa ,cor aez d1as no penedo do 
tlata ~mas RS I 000 00 

.Js r r@ornlados serão recebidOS pelo Govemo 
JJ E::.raa•: 1e Israel cm Jerusalem E- o Cinquenta 
me1P"J•: res r~atalhos selec1on;:~dos receberão um Cer
Tiflt:-3jC""o t:l'5: P3rtiCIDa.cao A t."'rem1ação do concurso 
• :.. : rr'!!'ra '='..., c.~nmoma a ser reahzada na Cãmara 
-:.-,c 0-:r:ou·a::r:-s em Bras111a 

.Juere.,..os ressaltar a ~mponanc1a dessa atiVI
aaoJe t-=n:: em v1sta q~,..o: este ano oe 1998 esta 
ser.:: ..... ar•:.aoc por to?-;ll':ltj,aaes excepcrona1s come
m:-o·atlvas avs cmouenta anos de Israel- me1o secu
'·- oo: Jranae s,,gmf1cadt:- ~ara aQuele povo E uma 
notavel ocas1ão OJ.ra os a1unos do ens.no med1o de 
rodo c Bras1l conhecerem ma1s de peno o papel hiS
f.Jnco ddaueJe pa1s suas experrer.cras. suas tnste
.!as E- a1egnas suas conqu1stas e seus prox1mos 
passos ~a d~reçao da ah""ação do desenvolvimento 
e oa paz C'Jm oue todos sonnam Com essa progra
rnacao ctJitural abre se uma 1mponante oportunida
de d~ reflexão e conhecimento ma1s profundo sobre 
a h1stona 1e Israel e de seu povo 

Ponanro sohc11o a Mesa que esse regiStro se13 
j1vu1gado úelos orgãos de 1rnprensa desta Casa - ra
diO TV e Jc-mal áo Senado - como to""a de contn· 
bUIÇao e aoo1o ao retendo concurso de monografaa 
C1nquentenano da Proclamação áo Estado de Israel" 

Era c comumcado que tinha a lazer. Sr Pres1· 
aente na qualld~de de D~retora de Assuntos Cultu~ 
ra1s e H1stoncas áo Grupo ParlameNar Bras1VIsraet 

Obng.ada 
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Durante o diScurso da Sra Em111a Fer
nandes. o Sr Geraldo Melo. t• V«:e-Presl
dente. detxa a cadetra da presldencta. que e 
ocupada pelo Sr Anromo Carlos Magalhães 
Presidente 

O SR. LÚCIO ALCÃNTARA (PSDB -CE)- Sr 
Presidente, peço a palavra para explicação pessoal 

O SR. PRESIDENTE {Anton1o Cartas Magalhães] 
- Concedo a palavra ao Senador Luc1o Alcãntara 

O SR. LÚCIO ALCÃNTARA (PSDB - CE. 
Para explicação pessoal Sem rev1são do orador ) -
Sr Presidente, Sr"s e Srs Senadores. peço a aten
ção do Plenar~o para uma explicação de carater pes
soal sobre o proJeto votado ontem, que trata dos cn
mes de fals~1cação e adulteração de medicamentos 

O proj81o ve10 da Cãmara dos Deputados e re
suhou da d1scussão de vanos outros proJetos. um de
les encaminhado pelo Poder Executivo e outros de au
tona de vanos Srs Deputados Aqu1 chegando. trami
tou com celendade e urgênc1a segundo a vontade do 
Presidente do Senado, Senador Anton1o Cartas Maga
lhães, que representa a de todos nós todos queremos 
oelencfade na puniÇão ngorosa desses cnmes, quere
mos a puniÇão max1ma para os que atentarem contra 
o Interesse da socoedade, contra a saude, o bem-estar 
das pessoas e o 1nteresse do consumidor 

Relate' o proJeto na Com1ssão de ConstitUIÇão. 
JustiÇa e C1dadama. e ele ve1o a plenano em reg1me 
de urgênc1a Na ocas1ão. o Senador Eduardo Suplicy 
apresentou emenda de redação. que acolhi, conven,_ 
c1do. pnme1ro. de que se a emenda fosse aprovada. 
o proJeto não retomar~a a Cãmara e. ponanto, sem 
procrast1nação e delongas, sub1na à sanção do Pre
Sidente da Republica, e. segundo, de que hav1a uma 
•ncoerenc1a entre a ementa e o corpo do proJeto 

Sabem V. Ex"s - não sou JUnsta. mas aqu1 
ex1stem vanos JUnstas - que a ementa não Integra a 
le1 Ela é como um resumo, um sumano do que con
tem a Je1. ponanto, não é por estar anunc1ado na 
ementa que algo Integrara a le1 ou o proJeto que ha
verá de se transformar em le1 

A conclusão a que se chega e que. aceitando
se a _ementa tal como ve1o da Cãmara ou com a rs
dação dada pelo Senador Eduardo Suplicy, não ha
verá abrandamento ou agravamento das penas 
Quer d1zer, por haver acatado a emenda do Senador 
Eduardo SupJ1cy, o Senado não contnbu1u para 
abrandar as penas, po1s não e esse o IntUito de S 
Ex". do Plenáno ou do nosso Presidente, Senador 
Anton1o Carlos Magalhães Vale d1zer que, fosse o 
proJeto sanc1onado pelo Pres1dente da Republica tal 
como sa1u daqu1. ou como ve1o da Cãmara, os resul
tados prat1cos e efeiiVOS senam os mesmos 

Sr Pres1dente, S,Os e Srs Senadores. ocorre 
a1nda que esse proJeto altera art1gos do Cod1go Pe
nal. agravando a pena com1nada, pnnapalmente no 
caso de cnme ocioso. e cnanao outros llpos pena1s 
Com esse agravamento da pena, que pode chegar a 
ate dez anos com a transformação de detenção em 
reclusão e segundo o art 323 do Cod1go de Processo 
Penal. o cnme toma-se 1naf1ançave1. tal como o e o en
me da Le1 n• 8 072 dos cnmes hed1ondos Ao mesmo 
tempo em que trarsforma detenção em reclusão, obn
ga o cumpnmento aa pena em reg1me fechado 

A umca d1ferença que ex1st"1a se t1vessemos 
alterado a Le1 de Cnmes Hediondos - o que o proJe
to não fez - e que o cnme sena 1nsuscept1vel de gra
ça, amst1a ou Indulto Essa e uma dec1são politiCa, o 
que não quer d1zer que. mesmo sendo o cnme •n
susceptlvel de graça ou amst1a. o poder de 1mpéno 
do Presidente da Republica não podera dar essa 
amst1a. essa graça ou esse indulto 

Portanto. quero que !~que bem claro que a hnall
dade da emenda fo1 resolver uma contradiÇão entre a 
ementa e o corpo do pro]E!to O proJeto que veiO do 
Governo falava em eqwparaçào desses crmes aos en
mas hediondos. quer diZer. não buscava propnamente 
alterar a le1, acrescentando a ela, no seu art. 1°. ma1s 
um InCISO e cnando outra calegona de cnme hediOndo 

Devo d1zer que. se VIer ao Plenano do Senado 
uma proposta reg1mentalmente v1avel, med1ante a qual 
se que1ra restaurar a ementa ong1nana da Cãmara dos 
Deputados não tenho nada contra seu exame, nada 
contra a mandestação do Plenano Mas, a bem da ver
dade. e prec1so que f1que claro que ISSO em nada alte
ra as penas estabelecidas nesses t1pos pena1s que o 
proJeto trouxe Na verdade. alterando os artigos do Có
digo Penal ali listados. os cnmes f~caram, para eleito 
de pena. eqwparados aos hed1ondos. Penso que uma 
ementa que fale em cnme hed1ondo. sem que a altera
ção correspondente se venf1que no corpo do pro]eto, 
podara. amanhã. suscitar problemas Alguem que 
que1ra obstaculizar o cumpnmento da lei pode argu
mentar que ela não pode v1ger porque há uma Incoe
rênCia entre a ementa e o corpo da le1 

Quero de1xar claro - falo por m1m - que não te
nho nada contra. não tenho nada a opor se o Sena
do deseJar reexam1nar a redação da ementa. De1xo 
claro lambem que não deseJei e não deseJO - como 
também o nobre Senador Eduardo Supllcy, com sua 
emenda - em nada atenuar, reduz", ou m1norar as 
penas decorrentes desses cnmes tipifiCados no pro
JetO Da mesma forma. a restauração da ementa, tal 
como o proJeto ve1o da Càmara. também não Signifi
ca que va agravar a1nda ma1s ou cnar pun1ções ma1s 
ngorosas 
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Era ISSO. Sr Presidente. que quena d1zer a V 
Ext. que tem dem011strado ahas Interpretando o 
pensamento de todo o Senado preocupação com o 
assunto Quero que ISSO fiQUe bem esclarec•do 
Caso alguem tenha alguma duv1da estou d1spon1vet 
para esctarecé-la Tenho absoluta segurança de que 
a alleração aqUI 1ntroduZ1da em nada afetou o proJe
to no sent1do de reduzir, d1m1nuu ou m1norar as pe
nas decorrentes dos cnmes ali listados 

Mu1to obngado 
O SR. PRESIDENTE (Antonto Ca~os Magalhães) 

- Srs Senadores. eu gostana de dar o meu ponto de 
v1sta, e. depOis. com toda liberalidade. mesmo fugin
do as normas reg1menta1s perm111r que o assunto 
seta amplamente debat1do. levando em conta que 
hote. talvez tenhamos a ult1ma sessão porque ain
da hOJe votaremos a LDO no Congresso Nac10nal 

Mas este assunto - peço a atenção dos Srs 
Senadores - e da m&IOr •mportànc1a e gravidade 
para o nome da lnstftu1ção. o Senado Evidentemen
te, toda a op1mão publ1ca nac1onal cons1de11a cnme 
hediondo lalsdtear remed1os que podem v1t1mar pes
soas e. realmente, cnar uma s1tuação de descredfto 
ate na 1ndustna fannacêut1ca nac1onat e 1ntemac1o
nat E. portamo. Importante a posiÇão deste Senado 

Tenho certeza que os Senadores. ontem. ao 
votarem esta maténa, cons•deraram a ementa do cr•
me hediOndo e não a emenda. que t1nha ate seus 
mentes ou sua razão de ser, mas que va1 nos desco
bnr para cr•t•cas desnecessanas da m1d1a anterpre
tando erradamente urna pos1ção do Senado Da1 por 
que poderemos, com o assentimento do Plenano -
não eu. pessoalmente, e o Plenano do Senado que 
deCidira -. consKierar o proJetO como veto da Cãmara 
que, como disse com rTIUita propnedade. como"""""' 
o Jaz, o Reta1or, Senador LuCIO Alcãntara, tem eftcac1a 
dUVIdosa, na melhor das h1poteses: e, postenormente, 
consertanamos essa parte para fazer Integrar nesta let, 
JS aprovada e talvez raptdamente sanaonada, esse ar
bgiO. que dana lonnula completa a ela Mas não sena
mos responsavetS por fazer o prDjelo voltar a Câmara. 
para não satr no pertodo dessa convocação, por causa 
da LDO, essa perta 

Daí por que o meu pensamE'nto sena votarmos 
outra vez aqu1, como ontem votamos, tal ca~mo ve•o 
da Cãmara, e, postenonneme, consertar-se-ta Não 
voltana para a Cãmara, sena sanc1onado e, nesse 
1menm, a douta Comtssão de ConstituiÇãO, JustiÇa e 
Ctdadama apresentana a solução legal para, no con
texto da le1, estar também o cnme hed1ondo. 

Essa sena a formula ma1s prattea Entoetamo, o 
Plenano pode ter outra. e au me curvo a decisão do 

Plenano So ouena chamar a atenção dos meus Co
legas Senadores para o fato de que não deveremos 
ser alvo de critiCas que não merecemos, e, na mecha 
da em que retirarmos a expressão ·hediondo• da 
ementa sofreremos cr1t1cas da op1mão pubhca, que 
não va1 exammar esses aspectos lega•s e s1m a po
"S.IÇão d·:'l Senado 

Da1 por que, dando essa op1mão. submeto-me 
ao que o Plenano dec1dtr 

O SR EDUARDO SUPLJCY (BiocoiPT - SP) -
Sr Pres1dente peço a palavra pela ordem 

O SR. PRESIDENTE (Amonto CM05 Magalhães) 
- Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suphcy, 
pela oroem 

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT - SP. 
Pela ordem Sem reVIsão do orador 1 - Sr Preslden
le. ante Interpretações desconexas. suscft&das acer
ca da propos1çào refenda, no d1a de ontem, cumpre
me esclarecer alguns pontos Altas, o Senador Lúc1o 
Alcântara o fez com propnedade. mas avalio SBJB 
necessano explicita-los com mu1ta clareza 

Essa propos1ção, nos termos em que fo1 votada 
na Câmara dos Deputados e encam1nhada ao Sena
do Federal, não trata, em seu conteudo, do enqua
dramento daqueles delitos como cnmes hediOndos, 
dispostos na Le1 n• 8 072, de 25 de JUlho de 1990. 
em que pese ter s1do ementado como classd1cando 
os cnmes contra a saude publica como cnmes he
diondos Tão-somente o proJeto ong1nal, da lavra do 
Deputado Benedito Dom1ngos, d1spunha sobre o en
quadramento dos cnmes contra a saude publtea em 
hediondos 

O proJeto aprec1ado pelo Senado. na verdade. 
e um substitutiVO ao pro)Bto ong1nal e d1spõe apenas 
sobre a ampltação dos fatos IIPifrcados como cnmes 
contra a saude publica e elevação das penas para 
ta1s condutas 1hcft8s no Cod1go Penal 

A Le1 Complementar n• 95, de 26 de feveretro 
de 1 998. que d1spõe sobre a elaboração, a redação, 
aHeração e consolidação das leiS, deterrmna, em seu 
art 5°. que a ementa de qualquer texto legal devera 
expl1crtar de modo conc1so o obJeiO da le1 

Tendo constatado que a ementa não COinctdta 
com o comeudo da le1 e, portanto. v1olava o coman
do da Le1 Complementar n• 95198, alertei o Relator 
da matena, Senador LúciO Alcântara. para tel fato, 
1nforr.111ndo-me S Ex• que JS o hav1a dtagnosltcado e 
que, por seu turno, pror.tdtcou-se a comgtr o erro re
dactonal da ~omenl:l. 

Evemuat recuperação da ementa antenor, to
talmeme desbaratada em relação ao conleudo da 
te1. não lena o condão de efettvameme 1nclutr na 
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classdocação dos deldos consoderados hedoondos os 
cnmes contra a saúde publoca 

Para que não seJa o Senado depoos acusado 
de hopocnsoa, a reslauração da emenda. tal como 
aavonda da Cãmara dos Deputados. no meu entendo
manto. não torna na os crrmes contra a saude publrca 
ohcolos, hedoondos 

T ai redação. lodavoa. alem de frontalmente 
cnar problemas do ponto de vosta da tecnoca legoslato
va. gerana certamente oncerteza JUrldoca. contusão 
no omagonaroo popular. em prejuozo da garantoa fun
damental da segurança e obngará o Poder Judlcoano 
a buscar o conteúdo real da norma, quando a loterah
dade podena somplrtocar a função JUnsdocoonal 

Portanto, Sr Presidente. fozemos uma suges
tão ao Senador Lúcoo Alcântara para colocar os pon
gos nos os, a Iom de que se defomsse aquolo que real
mente estava no conteúdo da leo 

Doente do entendomento de V Ex'. de que de
veríamos votar essa maténa não como somplesmen
te uma matena de redação, mas vota-la no ménto. e 
não sendo meu proposdo, de maneora alguma. tentar 
drmrnurr a gravrdade desse cnme - essa e a vontade 
clara do Senado e também do Relator. Senador Lu
coo Alcântara -. então. nesse caso, a solução de 
bom-senso parece-me ser retrrar a sugestão Lem
bro que a emenda too do Relator S Ex'. que podena 
fazer a emenda, obvoamente acatou uma sugestão. 
QUe too no sentodo da boa técnoca legoslatova 

Para evrtar qualquer mal-entendodo sobre a 
vontade consensual do Senado e para que nãoSe 
tenham onterpretações descabodas, quero retorar a 
proposoção. Já que o entendomento da Presodêncoa e 
o de que se devena examrnar a materra como uma 
questão de mente e não, apenas, como uma ques
tão de redação Do ponto de vosta da tecnoca legosla
tova, a sugestão que foz ao nobre Relator tonha proce
dêncoa 

O SR. PRESIDENTE (Antomo Carlos Magalhães) 
-V Ex', portanto, retora a emenda que foofeota? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bioco/PT - SP) -
Se o entendomento da Presodêncoa é o de que havoa 
maos uma questão de mente, neste caso. retoro 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 
- Agradeço a V Ex' a compreensão, e acho que 
osso vao facohtar o entendomento dos outros Loderes 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC ) - Sr. 
Presodente, peço a palavra pela ordem 

O SR. PRESIDENTE(Antonoo Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Espendoão 
Amon, que falara pala ordem. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC. Pela 
ordem Sem revosão do orador.) - Sr. Presodente, 
pado a palavra para JUstolocar o entendomento e cum· 
pnmentar o Senador Eduaodo Suphcy e o Senador 
Lúcoo Alcântara lambem A retorada da expressão 
representana uma desostêncoa do Senado, uma de
sostêncoa que ona de encontro, ou se)8, contranana o 
sentomento nacoonal Acho que o Senador Eduaodo 
Suphcy, ao concoodar com as colocações de V. Ex", 
presta um servoço à Casa e a(uda a que não se pro
pale um equovoco 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 
- Sos Senadoras, voltamos a votar, em plenáno, como 
ontem, mantendo na ementa "cnme hediOndo". 

Sobre a mesa, parecer da Cornossão Doretora 
oferecendo a redação tonal. que seni lodo pelo Sr. 1° 
Secretáno em exercocoo, Senador Joel de Hollanda. 

E lodo o seguonte 

PARECER N• 447, DE 1998 
(Da Comossão Doretora) 

Reclação final do Projeto de Lei da 
Cimara n• 29, de 1998 (nl 4.207, de 1998, 
na Casa de Origem). 

A Comossão Ooretora apresenta a redação tonal 
do ProJeto de Leo da Câmara n• 29, de 1998 (n• 
4.207, de 1998, na Casa de Ongem), que aftera dos· 
posrtovos do Capotulo III do Título VIII do Códogo Pe· 
nal, oncluondo na classofocação dos delitos consodera
dos hedoondos cnmes contra a saúde públoca. e dá 
outras provodêncoas. com afterações redacoonaos 
para adequação a Leo Complementar n• 95, de 26 de 
fevereoro de 1998 

Sala de Reunoões da Comossão, 1° de JUlho de 
1998 - Antonoo Carlos Magalhiee, Presidente -
Ronaldo Cunha Uma, Relator - Lucldio Porbtlla -
EmDia Fernandes. 

ANEXO AO PARECER N' 447, DE 1998 

Altera dispositivos dO Capitulo III do 
Titulo VIII do Código Penei, Incluindo na 
classificação dos delitos conaldenldos 
heclrondos crimes contn a ulkle pública, 
e dã outras providênciaa. 

O Congresso Nacoonal decreta: 
Art. 1° Os dosposotovos a seguir mdocadoS do 

Decreto-Leo n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
Códogo Penal. passam a vogorar com a seguonte rs
dação: 
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""alsrhcação. corrupção. aduneração 
ou alteração de substánc1a ou produtos ah
mentrcros" (NRI 

• Art 272 Corromper adulterar lalsrfrcar 
ou alterar substanciB ou prtX:juto ahmentiCIO 
desttnado a consumo tornando-o noc1vo a 
saude ou reduzindo-lhe o valor nutnr1vo · {NRJ 

"Pena _ reclusao. de 4 (quatro) a 8 
(otto) anos e multa· (NR) 

"§ 1°-A Incorre nas penas deste artrgo 
quem tabnca vende. expõe a venda. tmpor
la, tem em deposrlo para vender ou. de 
qualquer forma d1stnbu1 ou entrega a consu
mo a subslãncra alrmenlrcra ou o produto faf· 
s•flcado. corrompidO ou adulterado · 

"§ 1• Esta su)erto as mesmas penas 
quem prat•ca as ações prev•stas neste art1go 
em relação a beb1das. com ou sem teor ai 
coolrco • (NR) 

"Modalrdade culposa 

§ 2" Se o crrme e culposo 
Pena- detenção de 1 (uml a 2 (dors) 

anos, e muna • (NR) 
"Falsdrcação. corrupção adulteração 

ou alteração de produto dest1nado a hns te
rapêuticos ou med1c1nats • (NRl 

"Art 273 Falsdrcar corromper adulle· 
rar ou alterar produtos dest1nados a fins te· 
rapêutrcos ou medrcrnars • (NR) 

"Pena - re-clusão de 1 O (de> I a 15 
(qurnzel anos e multa" iNRl 

"§ 19 A Incluem-se entre os produlos a 
que se refere este artago os medacamentos 
as matenas-pnmas. os 1nsumos farmacêuti
cos, os cosmet1c-os. os saneantes e os de 
uso em daagnost1co " 

"§ 1' 8 Esta su1etto as penas deste ar
togo quem pratrca as ações prevrslas no § 1° 
em relação a produtos em qualquer das se
gurntes condrções 

I - sem reg1stro Quando ex1Q1ve1, no 
orgão de vrgrlàncra sanrtarra competenle 

11 - em desacordo com a formula cons
tante do reg1stro pre\l'lsto no 1nc1so antenor 

III - sem as caraclerrslrcas de rdenlrda· 
de e quahdade admrlrdas para a sua comer
Cialização 

IV - com redução de seu valor lera
pêutrco ou de sua alrvrdade 

V - de procedéncra rgnorada. 
VI - adqurndos de estabelecrmento sem 

lrcença da autondade santtana competente • 

"Modalrdade culposa 
§ 2• Se o cnme e culposo 
Pena - detenção. de 1 I um) a 3 (três) 

anos e multa ' (NRI 
'Emprego de processo prorbrdo ou de 

suostanc1a nao permitida 
Art 274 
Pena - reclusão. de 1 (um) a 5 (crnco) 

anos e multa • (NRl 
"lnvolucro ou rec1prente com falsa Indi

cação 
Art 275 Inculcar em rnvolucro ou recr· 

p1ente de produtos al,ment1c1os. terapêutiCOS 
OU mediCIOSIS, a eXIStênCia de SUhstànCI8 
que não se encontra em seu conteudo ou 
que nele exrsle em quantrdade menor que a 
mencronada " (NR) 

Pena - reclusão. de 1 (um) a 5 (crnco) 
anos, e multa " (NR) 

"Produto ou substãncra nas condrções 
dos do1s art1gos antenores 

Art 276 
Pena - recluso. de 1 (um) a 5 (crnco) 

anos. e muna · (NR) 
"Subslancra destrnada a talsrfrcação 
Art 277 Vender expor a venda, ter 

em deposrto ou ceder substãncra destrnada 
a falsificação de produtos ahment•c•os. tera
péulrcos ou medrcrnars • (NR) 

"Pena - reclusão de 1 (um) a 5 (crnco) 
anos e multa · (NRl 

Art 2" Esta fe1 entra em vagar na data de sua 
publrcação 

O SR PRESIDENTE (Arttonro Cartas Magalhães) 
- Em drscussão a redação frnal (Pausa I 

Não havendo quem peça a palavra encerro a 
discussão 

Em votação a redação frnal 
Os Srs Senadores que a aprovam- rnclusrve 

com a desrsténcra louvavel do Senador Eduardo Su
phcy - querram permanecer sentados (Pausa.) 

Aprovada 
Fo1 mantKio o texto Prov1dencsaremos, como 

pede o Senador Lucro Alcãntara. a melhor correção 
do teX1o para. em futuro. votarmos nas duas Casas 
do Congresso 

A matena va1 a sanção 
Sobre a mesa, pro1e1os de ler recebrdos da Cá· 

mara dos Deputados. que serão Irdes pelo Sr t• Se· 
cretarro em exercrcro. Senador Joel de Hollanda 

São hdos os segurntes 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 37, DE 1998 
(n° 4.605/98. na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Inst1tu1 a Grat1f1cação de Est~ulo à 
Docenc1a no Maq1ster1o Super1or, e dá 
outras provl..dênc1as. 

O CONGRESSO NACXONAL decreta: 

Art. 1° F1ca 1nst1tU1da a Grat1ficação de Eat~ulo à 

Oo~ãnc1a no Mag1ster1o Super1or dev1da aos ocupantes dos 

cargos efet1vos de Professor do 3° Grau. ~otados a em 

axercl.Cl.O nas 1nSt1tU1ÇÕSS fadera1s da ens1no super1o.z:o, 

v1nculadas ao M1D1star1o da Educação e do Desporto. 

§ 1 a Os valores a serem atr1buJ.dos a Grat1fi.caç:ão 

1.nst1tU.1.d.a no caput deste art1go corresponderão a pontuação 

atr1hu1àa ao serv1dor, ate o max1mo de cento e quarenta 

pontos, sendo cada ponto equ1valente ao valor estabelec1do no 

Anexo desta La1. observado o ~J..mJ..ta fJ..xado no art. 10 da LeJ.. 

n• 9.624, de 2 de abr1~ de ~98. 

§ 2° A pontuação sera atr:~r..buJ..da a cada sarv:~r..dor am 

funçao da ava~J..ação de suas atJ..VJ..dades na dccênc~a, na 

pesqu1sa e na exte.1são, observado o sequ1nte 

I - dez pontos por hora-au~a semanal, ate o max1111o 

de cento e VJ..nte pon~os. 

aval1ação 

paragrafo 

II - um max1m0 de sessenta pontos pe~o resultado da 

qua~1tat1va das .at:.v1dades referJ..das neste 

§ 3° O resu1tado da ava~1ação prev1sta no 1nciao II 

do 5 2° àas~e artJ..qo somente sera computado quando sat1sfeJ..to 

o d~spost:o no art 57 da LeJ.. no 9. 394, de 20 de dezembro cia 

~996. 

§ 4° Uma com~ssão nacl.ona~ a ser des1qnada pelo MEC 

:regulara e dJ..vulqara. no prazo de noventa dl.as. a conta%' ela 
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::ies"C.a as formas .. =ateres de ava~.1.acào 

qual.l.ta"C.J.va do desempenho aocen"C.e =em =omo os crl.ter.l.os de 

atrJ.bUJ.ção de pontuação por natureza ~as a'C.l.Vl.dades desc:1tas 

§ .5 J A aval:~.ação de que t:-at.a o paraqrafo anter1or 

ter a perl.odl.Cl.dade anual. l.nl.cl.anc.::J-se em 1998 e ser a 

real1:ada por uma =om1ssão compos't.a :!e .:iccentes .:.nter:tos e 

externos a l.nStl.tuJ.ção federal de ens1~o super1or 

§ 6-. Cada .l.nStl.tul.çâo fec.eral ::ie ens1no super1or 

devera elaborar e publl.car no D1ar:.o da ~n.1.ào 

regulamento adequando as suas cond1çces especl.fl.cas o s1stema 

de aval1ação do desempenho docente prevl.sto no 

art1qo 

§ o regulamento da .:.nS'I:.l.tU.l..ÇâO 

4" deste 

de ens1no 

super~or. ao estabelecer os crJ.terl.os para a poneuação. levara 

am conta as paculJ.arJ.dades dos d1versos req1mes de trabalho 

Art 20 A qratJ.fJ.cação de que trata o art1qo 

anter.1.or e devJ.da em conJunto, de forma não cumulat1va, cam a 

GratJ.:fl.caç:ão de At1v1d.ade de que tra't.a a Le1 Deleqada n;, 13. 

da 27 de aqosto de 1992. 

Art 3° A part1r da data de v1gênc1a desta Le1 e ate 

a conclusão do pr.1.me.1.ro processo de avall.ação de que trata o 

J.ftCl.Sa I. I: da 5 2 ° da art. 1°, os serv1dores de que trata o 

az:-t lo perceberão a qrat1f.1.cação calculada cam base am 

sessenta por canto da 

art 1° 

po11 tuaçàa maxl.Dla 

Paraqrafo un1cc 

f1xada no ~ 1.• do 

caput. se a pontuação obtJ.da pelo serv1dor for super1or a 

sessenta por cento da pontuação max~a. a d4farença sera 

dev1da a part1r da data da V1genc1a desta Le1 

Art 4° Os se~v1dores que se encontrem em exerC1C.l..O 

de Carqo de D1reção CD, na propr1a l.ftStl.tuJ.ção, 

d.1.re.1.to a qraeJ.fJ.caçào calculada com base na pontuação max1lll& 

f1xada na § 1~ da art 1° 
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l" Os serv~dores refer~dos no art 1", 

regularmente af~st:.ados para qual~f~caçào em proqramas de 

mestrado ou doutorado ou estag~o de pos-dou~orado. e os 

serv.1.dores ocupantes de funçao gratl.f.l.cada FG l e FG 2, na 

propr1a 1nst1tU1Çào, poderão perceber a qrat.1.f1cação calculada 

com base em percentual super1or a sessenta por cento da 

pontuação max1ma f.1.xada no § -. 
" do art. P, desde que tenham 

as suas at1v1dades avalJ.adas nos termos do regulamento a que 

se refere o 5 6° do art 1° 

§ 2 ~ o d1spos to no § 3 c do art. 1 er ap!J.ca-sc na 

h1potese prev1sta no paragrafo anter1or. 

§ 3ol' O docente serv1dor "==ed1d.o para exercl.C:l.O tie 

cargo de natureza espec1al ou DAS 6, 5 ou 4, ou carqo 

equ1valente na Adm1n1stração PublJ.ca. tem d1re.1.to a refer1da 

qrat:..l.f.:L.caçào de est.:~..mulo calculada a part1r da méd1a 

ar1tmet:Lca dos pontos ut111zados para f1ns de pagamento da 

grat1f1cação durante os ult1mos v1nte e quatro meses em que a 

percebeu antes da cessão. 

§ 4° Na 1mposs~b1l1dade do calculo da med~a refer~da 

no capue. o numero de pontos cons~derados para o ca1culo 

equ.:~..va~era a sessenta por cento do max~o de pontos ~~xados no 

S 1° do art 1° 

Art. 5° O docente aposentado ou benef~c.:~..ar1o de 

pensão, na s1tuação em que o refer1do aposentado ou 

.:~..nst:~.tu:~.dor que or1g1nou a pensão tenha adqu1r1do o dira1to ao 

benefic10 quando ocupante de ca~go efet1vo refer1do nesta Le1, 

tem d.:~..re1to a rafer1da gratJ.fJ.cação de estimulo calcu~ada a 

part1r da medJ.a ar.:~..tmet.:~..ca dos pontos ut.:~..l.:~..zados para fins de 

paqamento da grat1f1cação durante os u~tl.mos v1nte e quatro 

meses em que a percebeu. 

§ 1° Na 1mposs1b1~1dade do ca1culo da med1a refer1da 

no caput, o numero da pontos cons1derados para o cá1culo 

equ1va~e~a a sessenta por cento do max~o de pontos fixados no 

§ 1° do art 1° 
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5 ,;::e E •Jedada a concessão ou rev1sào da gra-e~f1c:ação 

:.nst:."::Ul.da por esta !..e.1. am v1rtude de t1tu~açao poster1or a 

apo.sent:.ador1a. 

Art 6c Sobre os valores f.1.xados no Anexo 1nc.1.d.1.rào 

os :.nd1c.as de re&JUS't.e geral concedJ.dos aos serv1d.ores 

publ:.cos =edera1s c.l.V.l.S a part1r da pUbl1cação desta Le.1. 

Art 1° Esta Le1 entra em ".l.l.qor na data de sua 

publJ.cação. 

ANEXO 

de Est~mu~o a Oocen:1a no Maq1seer1o Super~or 

~O Horas SemanaL~ 

!:1tular o 56 o " o ,, I 60 2,29 

Adjunto o 56 0,71 o ,, l,J'l z.oo 
Ass_z.tente J s< , 71 o '1 1.37 1 37 

Aux .. l .. •r o •• , "I o "I o 73 1,00 

40 Horas Setaana1s 

Graauaçao Aoerfe1.cc.! Es"Pec::.al.:_ Mestrado Doutorado 
mente- z.ae:ao 

T:..tu.lar 1. I 43 1 43 4.00 5.71 

AdJUnto 1: I 4l I 43 J 43 5 00 

ASSl.StC!nte 1: I 43 I 43 3 43 J 43 

AUXJ.lJ.&r l. : ., 43 83 2.50 

Ded.Lcaçao Excl..zs1.va 

G.t"aau ... .:;:ao Ape:fel.C:O:.:! Espac::~..al::, Mes'C.1:'ado Cou't.orad.o 
IIL8ft't0 caçao 

T:~.tular 67 ~ !4 :. • 14 " 00 9. 29 

AciJUfttO ! 67 ~ 14 :.,14 s 00 7 •• 
Ass:~.seente 1. 67 2 14 ::,14 s 00 6,00 

AUXl..Ll.&.r ! 67 " 14 2,14 ~ 29 3,5, 
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PROJETO 1'\ICI-\.L 

lrs· • _ ~ .-, :: r :3:.:.: ~-=- Esrur.u10 a 
D::-:··:~ 1.;: .. .:-::=-···)~i,..('~ .. :r-:-

Art 1" F•ca •nSI•tUida a Grat•r•cc:ãc de E~tl":""~··- .3 C~:.:- ... : .:l :10 Maç1steno 
Supenor de''lrja acs ocupantes dos cargos e·-:-·,·,os ds Pr:.7ess..:~ :'J : ~ .":,r au lotados e 
em e .. erc•c•o nas .nsutuacões redera1s o:: -a ~~s -o su!='er c~ . •r-: ... 3:d.Js a,:. M•n•sier•o da 
Ecuca:ão e ':l':l Des~orto 

~1~ Os valores a serem am~wa::s a Grcwi :.a:a:> .ns.•tu•..:a ...... o caput oeste 
an1go corresponaerão .3 pontuação arnbu1aa .;.:, serv 'J-:r .;:~ .: --3·•rrc ::-:: 1...10 c-:.ntos 
sencc cada ponte eou•valeme ao valor estacs .;c!ao na Ar~.r.: :-:-sta L-:- o:'bservaco o 
:1m1te f1xaao no ar' ~!) da Le1 n~ 9 624 o e : as ;;:Jr•l de • ?&~ 

§ 2° P. pontuacão sera amowaa a cada ser\l·~:x e.,... ·...~nr:ao ;::3 aval•acão de 
suas at1v1dades na ·:1ocênc1a na pesqu1sa e na ::-.tensão .::.servaJ:, o s.aç:.J1nte 

I - ~C' pontos por hora-aula ser'lanal em .: asse :·e o -a..:lmO ~e 120 
pontos 

11- ..1m -nax1mo de 60 pontos J::e!o resl..ltaac .:Ja éhal.açã.J :ll..ailtar .• ·a das 
at1v1dades refenaas neste paragrafo 

§ 3° O resultado da avaliação :lrev,sta no :1CISC 11 ao § :• jeste amgo 
somente sera compulada quando sausfe1to o c1sposto no an :- ~a Le1 .,, 9 394 ae ~O 
ae ae::embro ae 1996 

§ 4'? Cada 1nSt1tU1cão federal ce ensmo sucepor reo';)ulara ~ dJvulgara no 
pra;:o de 60 (sessenta) d1as a contar da v•genCia aesta Le• as formas e fatores de 
avallacão qualitativa do desemoenho docente bem •::::mú 'JS cr1t"?r1')S de atnbwcão da 
pontuação por natureza das auv1daaes descmas no § :o 

§ 5° A avaliação de que trata o paragrafo ante'''" 19ra peroOdiCidaae a IUal 
•mc1anao-se em 1 998 

§ 6° O regulamento de caaa IFES devera ser acresentado ao M1msteno aa 
Educacão e ao Desporto e publicado em D1ano Of1c1al da Un1ão com vogenc1a a partir de 
tnnta 01as de sua publicação 

§ 7° O numero tctal as pontos a d1stnou" anualmerte na 1.:rma do ,,c,so 11 
do § 29 em cada ,ns!ltUição somente poaera ultrapassar a quarenta e c1nco vezes o 
numero de docentes efet1vos em ali• .dade com a autonzacão e ,pressa ~o Mm1s1ro da 
Educação e do Desporto diante de JUS!1f1cat1va apresentada pela onsutu1cào 

§ 8° O numere de pontos ad1coona•s a serem oJIStnbuooos atraves das 
autonzações concedidas pelo M1mstro da Educação e ao Desporto nos termos do 
paragrafo antendr não poaera superar a cada ano ae;: ve;:es o numero de docentes 
efet1vos em at1v1dade no conJunto aas InStituições 

Art :• A grat1f1cação ae que trata o an,go antenor e aev1aa em conJunto de 
forma não cumu1at1va com a Grat1f1cacão ae At1v1daae ae que trata a Le1 Delegada n" 13 
ae 27 de agosto ae 1 99: 
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~1\el 

Titular 
AdJunto 
A.ss1stente 
Au't1har 

: 
Ntvel 
T1tular 
AdjUDIO 

Asststente 

ANE:\0 

Valores em rea1s para o Calculo da Grautica~ào 
de Est1mulo a DocC:ncta no l\1ag.tstenc Supenor 

Prolessores em reg1me de ::o Horas Semana1s 
T1tulação 

Graduação Aperfe1çoam Espec1ahzação !\!estrado 
O,Sb 0,71 0,71 1,b0 
0,56 0,71 0,71 U7 
0.56 0.71 0.71 I 37 i 
0,56 0,71 071 'l73\ 

Professores em regtme de 40 Horas Semana1s 
T1tulação 

Graduação Aperfetçoam Espec1ahzação 'III estrado I 

1,11 1,43 1,43 4,00 1 
1,11 1,43 1.43 3 .u 
1.11 1,43 1,43 3 43 

Dootorado 
2.29 
:.oo 
1.37 
1,00 

Doutorado 
5,71 
5.00 
3,43 

i o\ux1har 1,11 1.43 I 43 1.83 :.so 

! Professores em reg1me de Ded1cação E<clus" a 

! T1tulação 
/ ~~"el Graduação Aperf.,lçoam I Espec1ahzação I \!estrado ' Doutorado 

Tnular I 67 :.14 L : 14 I ..: •,Q I Q 2LI 
<\drunm I 67 ::.r4 I :: 14 I .:; IJÚ: - Sb 

-\SSIStente 1,67 :.r4 L : 14 I 5 Ot) I < 00 
-\u'Jhar 1,67 :!.1-1 I :.1-1 I : :-=» I J '57 

EM !NffiRMINISTERIAL N" 71 Brasma. 0 de :un>to de 1998 

Exceleaassrmo Senhor Presidente da Repubhca. 

Desde o 1rucro do governo de Vossa Excelência. o M1msteno da Educação e do 
Desporto tem procurado estabelecer uma pohtrca em relação "' umvers1dades que. sem d..satender a 
pos-graduação, procure resgatar a graduação De faro. nas unrversrdades federa1s. ao longo das 
ultimas decadas. a graduaçio fo1 claramente relegada a um segundo plano sem rnvesumentos 
CODSIStemes em laboraumos e sem esttmulos para que os professores ma1s qualificados dedrquem 
parte de seu tempo aos cursos de graduação Estes, espec1almente nas senes tntc1a1s são confiados a 
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11-..l '- .J ~c:'IJ ..1 tOrm3.ÇJv r'.lS!o. . .l .Jt' ll••-.!-• . .1' .J .,.r,_ 'o(! ~I n.11:. 

Err t-n.,o:. r ·u:;..::r ':" '!:"ff"C'S.) subl!nn.u ~1Uc:' ~.,.. ',, \t.rn · ... u 1'~ •li ... ·~r." .::.J.U\J'ltf'nh:' , . 
.lOC·ri -.. "t::" • .Ji... rur .•. J Jt""'\.-,Uh pJra '-"\ ..:u~h.H• J.1::. t.J.L ,...., h.: ___ .Jr.' • . mrof!n.;, .. mdL~ J• 

111\.'ll.o~J h .. " rr~..u .. - J f'-T~.J J.l.~ .... harn.JLih ··:-~t"lta.. ... Pl'P' :...· ~.: .. no.:-:. J'" .1phcJ.;v .. ::. 
: r. ... il ..... : u '"'"" · r:.J,.J ... , .•n,J~ .;r.p\.~r.J.nfc:.- no JLI::!~o: J._, pr-....,~,.._.,,"' _ .... •r,r. Jn< ... r. •i" a !~)u.J \ 

r [I;,".. ..~.. I lU •• lur.- ,Jt" ·~.·~...H:,u::- ,!u Tesvur\,.1 .. re!>-...:'\..1 \.o. - 1 I ...... ~.. l\..!1• r..rn ~ •-l..J plr.l 
r-.J: ... 11:1..... r 1~- E~tt"~ ·~cUf!tl'~ ... ~ destln:lm =JrJrt•• IU;'\(I!'B.!"": ...... \.) r.~ICQ Jl 
um o:ro:,l•JJJ"- u !;'l..l j'r n .:'.llrr":""lle oe.u.1..-. J.ti\Jda.J~:,. dt" o:"n~m·· .J-;:o ;tJ.Jl-.!,._ 

me~_ .. ~\t'"to:-tr• Ultimo \os:s..l E\ .... t.".t"nLt..l 
··t:-~ ,, ·.: 1 ...... .~ .:.tPlTL.- .. ·rn • ProgramJ .jl.! Jn~..r.::rll 

1'1 I fi\_•Jm.t ''''I·· c.J,L ··••1. _•u r·~J.CL.les neg:au· • .l:;. J~..ntr• 

r ~o., -. I 11,1 t' ,r. ,, .. 1.,...1 • .. .L. ... J.t ~ad~-. •J\.lL~~rte:;. em tnn n•tnlt:'l•' 

1 o..~~ ;:-r~"~\.Ur.l \ 
l~h., uo: nJll -~r 

~..ulmman.J~.. 

p, r o.•tJU~ .•J1..l '•mg.ress-..""~ Na~o...H.•naa t.''\LIUIU J.1 apr·• 1 .. .1~..• .J.J \lt.'l1IJJ Pro\a:;.OIIJ ,_, 
L!lh.:•· •\IJ~.. ~..rTJ.\J ,. PlD L m I..Jr...,.:J.0 ~.ils~o ._, l\.1antstert~..l J.a [Ju .... a.;Ju o:- J' p~,. .. r .. Jno t:om cooperaça.1 

...... ,m .. \1 \RE "- Tmm~tvl .. dJ .uea e~onom1ca ~.:mceoeu "' prolt"t•' oJ1. ..:1 \JUt: 111.1 :;.uometo a \o::.::.a. 
l'\l.d• .. "lL• .. p.lfa o:-n..:a.m.r,n..unt:nt..l J.v C\:m~ress'J 'a~h . ..nJ.l •.JU"- :·1.1 ..! t..rratuic.•..;ao Espec1a.l ..:e 
IJo•~o.Ln>:l.J E!!>t.l th)\ol ~ratafa..:a~o,.JI.' Ne"tf'nde e::.tlmular .1 Jll'·ldaLJ~o.' •Ju ... ~.·m~.· 1 ... I"'t••t~..· ... ~ores tanto na 
.:r.lctLJJ.;: I•. •IU3nt•l 11..1 ['1'-''-··...:raduJ.o.. '' o:: Tnsttrul u!T' r r•':-"" am 1 oJt" .1. aTL.h .. t.• ,J.l ror 'o.lu..:-.1 ... -. aca\.l~miC.l e 
J·) ·.h.• ~mot."nno \t~..,\·t:"ntt" ~l" NOl~ •• .:- •res 

TI ata !te:" ...:e tllll rrograma que J.mplla Sl_;ntti.:Jll.JITI.;"I1\\. .. r"L:nCII.:'IlS pre\TSILlS no 
PI[) ,,,, ... ~UIIICC:. J~p(.··=·~, .. 

.11 IndU! tolJ•l-. ·-'~ proh~·~::.ore.,. .ruJJ.U\-..=. •''-' nlu ._u~rt' .. ~.,~·\ -trl!r 1n1.1 um ~~ttmuk, 
ma1cr .10~ 11tu1ados. 

.... , t..:s.ta ore\ lsta. ~ua e-'te:n~.l.o de acordo ... om detenmna.!.liJ~ .:ntt."rhJ::. ta.moem aos 
mau' o:;. ~m termos que respeitam a..c;. nonnas ..::onsuru..:1onats soi:'Lre .l matena 

n Se este pro1eto tor transtbnnado t:m let e sanclúíl.!au r0r \ ,_,!:1-!tíl E"celêncla .. 
r:srer.:Jr"'lO'S grandes bene-ticJos para a um\ersJdade publica federal C'om eJ~ estaremos f'Stlmulando e 
•• rert:c~nd~.., um aumento :;.agmficau"o na remuneração dos prot'essore!t que possuem ntulação de 
me~tr.Jdü ~ doutorado t.'m TniChJ de carrerra... " que s1gnui..:.:tra uma dMJ. 1. .1lon=:a..;ão da urulação 
.\1.":.1dem1ca e e~umul:ua o m~resso de no"'.ls \alores nos ... oncursos que es.tã0 ~endLJ abenos Como e 
;j._, ... onhec1mento de \ "',ssa E'(celenc1a. e JUStamente neste segmento ~ue tdcnuticamos uma 
Jela.s.Jg:cm salallal 1mpona.me e que este projeto comgua -\lern d1sso estaremos pela pnmeua \ez 
t.":lotabeleccmdo um efeti\O processo de 3\'&ha.;:ão do desempenho o.ius docentes nos aspectos de 
ensmC" pesqu1sJ e e'IÇ,tensão 

E com esse pr~.."~pOSitC'I que ~ubmetemos a \ LlSSol E'crlencl.l c anexo .mteprOJeto de ler 
llll. 1r .. uru1 J lJTautica.;ao d~ E~umul•) a. Do\:e'lCIJ no \.1a.g:bteno Surt:nor T·ata-:,.c:- de proposta que 
IIJ.nl\.'1'1 ,, prinCipiO JJ. ~1!erenCI.lt;.:i._, do..., to1. ll.'t ..:1 • 1.Tr Iun,'".l\.' dJ ffiJIVf hJ.lllf~I..J.~.:iO c!' da ma10r 
,._ i ._.I., 1• 1 ohl d ICCntC _,1 tempC' ll.Je tntrl'lJU.: 1 ~ P\1 ;, r \.] \ J, ,TI J~o.J• J,-. UI.''- mp1..Dn0 tndl\ !dUal do 
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.:o~n ado r n('l con_1unto das au\ 1dades acadermca.s de ..:.:-.:encaa pesqu1sa e e'C.rensão Com \ 1stas a 
,J.\ ançar na aphcação d.1 1de1a di:!' autonomta. J rropo)ta iltrtbut a cada ansun.nc:io a responsab1hdade 
Je dc-fmzr crnenos. c procedlmt"ntos que ~er.lo teorn;1dos pubhcos para a ~r-.auação dos seus 
Jo.:emcs 

' A g.rauti.c:lÇ.ão md1\ 1dual de ..:a..1a d.Jccnte ser a o resultado de diJLs cvmponemes uma 
~J.ne rclaU\ a J :)U3 d~d1cJ.ção a docencz3 rcprec;t:'ntada pelo num~ro ae hora~-aula semana1s 
dcdzcadas ao ensmo. e outra pane \ mculad3 a 3\ aha.;.io do seu Jesempenhn academ•co realizada 
.... ontorme nonn.l.S c ~..rncrto'.!o esrabelectdos p.:la proprza msutr.uçio a que se \ mculol 

~} Tal como J3 ocorre em .._,utra!- carre1ras. Jo iuncaonahsmo publico tederal. a 
::!T.lutkilção ora proposta :,era mcorrorada aos \ tncJmenfos respeitado o hmue nnposfo p~lo :J.R 10 
.. la l~o.1 n" t1 6:4 d.::.:! de abnl de )'JQ8 e pon.ln(O :o\.ra ~'<(enSJ\a aos maU\cJs e pens1omsta:t Para 
··~ .:nu::u~ mau,,~, e pens.mnlS\35 eo;;tabelec~ ;:, r~g.ra Lie somcme rcpassat a parceiJ. da grat.ti.cação 
u.IJU\a a dcdacaçao n doccnc1a um::J \CZ lJU~o.' o~\IJmcrte não podem se suJc1r.:n ao' ttroced1mentos 
u~ 3\ .1hação de desempenho 

I ú -\creduamos. St:nhor Pres1~oh:nte que a proposta l.fUe l1ra :-ubm~temos a Vossa 
L\.C:Ci..:ncJa representara um 3\anço sag.mfac:ati\O na dareção da melhoua da qualidade do ensmo 
.. upenor publico redt:ral na med1da em qut: "'"'mplemema outras ações 1.1 desencadeaaas de 
~1umento dos ln\ esumentos em mfra-estrutura das mstnUlçoes com um mecan1smo de estimulo ao 
J~scmpc.:nno c J Llcchca.ção do corpo docente \.'I CU\ amentc t-ngaJaao na::. dll\ 1L1adcs ae ensmo 
pesau1sa e e'tensão 

ll Como \'asSa E"'lcelénc1a vem e"<.pressanC.o desde o IniCIO do g.o•.err.o e 1a constava do 
seu programa elenoral. a solução de todos os prol11emas das unl\'ersodades federars passa pela 
apm\açao de Emenda Consntucaonal que garanta a plena autonomaa admmJstraU\a e tinanceara das 
msutulç;ÕC's t'"cderaas. para o que. desde novembro de 9" estamos. dascuundo ..:cm o Congresso 
'ac1onal o texto da correção necessana cm nossa Carta l\1a@'na O faw de não termos iiimda logrado 
.a sua apro\ ação. não· deve desesumular-nos a conunuar perseauando com empenho este obJetavo 

Cremos. entretanto, que enquanto não e apro' ada aquela Emenda. o presente ProJeto 
de L •• sera uma contnbutção tmponante para a melhona e expansão dos bons servoços que a 
unoversodade publica federal presta a soctedade brasoleora 

( ;:}ç;;t_ c 'l. ..____ --.. ~ 
PAULO RENATO S Z.A 

\1on1Slro de Estado dã EduCãção e do Despono 

Respeitosamente 

~~/'/" 
/ /,.,' - ,/' . 

LU~RLOSB~NÇALVES 
PEREIRA 

Mmosuo de Estado da Admonostração Federal e 
Reforma do Estado 

410 
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\len ..1::-!.111 n • ::. .. 

.. Jos tt:rn'l\1~ J, J.rhg:0 h I .j,J c C•nStltUIÇ'.Jll r t:J~r .li ... ubmf'l(' .l elt:\ .::td.l dehberaçJ.o de 

\ (':,sas f'\cclenclaS o b~''\h.l do prcqt:l&-' \lc 1e1 quf' lnsrnu1 J.C.....rauric.J.Ç.l\"' Jc b::umulo a Doct:"n~ra no 
\.fag_lstcrw Surcnor. ~ JJ LIUtras pro\ 1dencJas 

LU.I..,L\C\0 < IT\0-\ \"'1:..'\.\0\ l'f"L\ 
< OOKDf '-\( \o UE ESTI DO.., LEGI'óL-\ ri\ oo;;- < c DI 

CONSTITUIÇÃO 
DA 

REPÜBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
1988 

TITULO IV 
Da Organização dos Poderes 

CAPITL'LO I 
Do Poder Legrslativo 

........................................................................ 

SEÇAO \'III 
Do Processo Legislamo 
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SUBSEÇ l.O III 
Das Le1s 

-\rt. b I - -\ mJcJatl\ a das leis complementares e ordinanas cabe a 
'!Ualquer membro ~'u Com1ssão da Câmara dos Deputados. Jo Senado 
Federal ou do Congresso :"\acional. .10 Pres1Jeme da Republica. ao 
Supremo Tnbunal Federal. aos Tnbun:us ~upenores. ao 
Procurador-Geral da República e aos cJdadà(". na h,rma <' nos casos 
pre\ IS!OS nesta ( <'llSIIIUicào 

~ ,~- ';ão c.le JnlClall\J rn\all\a c.lo Preoi.:Jente c.IJ. RepubliL'a as 
le1~ que 

1- li\clll <>11 llll•Jifi<Jilelll l'> detl\<l, u:IS f.·r,..J, \1111.1,1.1'. 

11 - c.l1sponham S<'hre 
al .:na.,:ào de .:J.rg.os. funções ·'U ,mpr.:g,•> pubh<.:<'S na 

admmistra.;ão d1reta e J.utarquJca ou aumento de sua remuneração: 

b) organização admm1strama e judJCJana. materia tributaria e 
orçamentana. serviços públicos e pessoal da administração dos 
Territorios: 

c l servidores públicos da União e Temtórios. seu regime j uridico. 
provimento de cargos. estabilidade e aposentadoria: 

* ilmuJ 'c." L. Um rc.•J&JÇiifl ,A.Jtl f1c.lu I mc.•nJu ( nn\lllUd•mu/n I'\ Jc. f}j u: .' 1'),"1 

dl organização do 1\!inisteno Publico e da Defensona Pública da 
União. bem como normas gera1s para a orgamzação do \ linisterio 
Público e da Defensona Pública dos Estad,,s. do Distrito Federal e dos 
Territórios; 

e) criação, estruturação e atribuições dos '\1inistérios e órgãos da 
administração publica; 

f) militares das Forças Armadas. seu regime jurídico. provimento 
de cargos. promoções. estabilidade. remuneração. reforma e 
transferência para a reserva. 

* ·Utnc.u ''I" ao..n.!\C/Ju r<-•iu} mL'IlLlLJ 1 ,.n,utu ... u•nul 11 , ' Jt. t15 o: ,''1'1' 

§ :o - A micJatlva popular pode ser exerc1da pela apresentação à 
Câmara dos Deputados de proJeto de lei subscnto por. no mm imo. um 
por cento do eleitorado nac10nal. distribu1do pelo menos por cinco 
Estados. com não menos de três dec1mos por cento dos eleitores de 
cada um deles . 
. ... .... . .. . .. . .... o........ . .... ... . . ... ... .. .... . . ... .. . .. . .. .. . .. . . . . .. o... . ........ . 

• • •• •• •••••• ••••• •••••• o •••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• o • •• • •• • •• • • • •• • • • •• • • • ••••• • ••• 
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LEI 1\"9.39-t DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 

EST -\BELECE -\S DIRETRIZES E 8.-\SES 
D-\ EDl C -\Ç :i. O'- -\CIO\.-\ L 

TITL LO\ 
o,,, '-1' e1s e das \ lodalidade~ de Educa.,:ãv e Ensmo 

C.\PITLIL(.) I\ 
Da Educação Supenor 

\n .::-; -...:..~~ mstilulções publicas de educacào supenor. o 
rr•'le:,nr tic;:~r,J <~bngad0 .w mmimo de ,,jw hora~ semanais de aulas. 

nTNHOI998 

;;_:::::..:: .: .. .!:::~ .. :- _ 9!!, ':le 

. --

=e .::: .;.:..... e ;j,:,: ou:.:~.s 

:ar:::e~ ::n..e =:-;:-!:_.:.-::.-:.; __ =~c.-=--=~ 

=..::::..: ã. t-!e.:lJ..:::a ::~·~·::.s.:: .. .a .. ":"t"t-"'1:, ::e 
.. -· ::·.le : r:c:-~:-e-::::.::: '.a=-=-:=- .:a:.::·:· ... -:- "=';..., 
:. .. -.:=:- ... .: :.::1r;os ~ag~ .. :-Ae~. ::!'"es. .. .:.:-:e. :::~a=a :-s 
~=~!::s ::o ~!soes:: ~o =~:.:a:::~:: J~l=c =~ 

. . . .J.rt I • =e ::-e -_ ... -- JIIS' 
.a seg~-~te ~e=~cs~ 

• ) A :-e!'l.L..n~!".t:-ã,:, ..... ., :a:-:::s -:or ::r!~.::a..: -:- aas 
=--==-=! :-:- .:. .. :-e:.:::o. =he::.a o: as::e:=!:::.:::.·p:-::. ..... as ::-::aos e 
e-: .. .: .... -:::: .. ,. .:.r .. r..:.s.t=acão =-~ae:-~.~. ::.:.:-::.i. au~.:.!-= .... :a e 
~--=-==--·.= .. ..... :.c-:1er E:xec:-: .. :, ::.a:.: : .. --:::: ..... ::.:.st:::.st.a "lC 

::e -1 ::e ::€':e-a:-·.:: 

.......................... 
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da ·.el. n~ 

ANA.IS DO SENADO FEDERAL 

ma1.c~ vaie~ ~e 

8.852. :le " :::e 
:-e!ere o 
passa a 

ccr~esponaer ~. ~o max:.:o, c1.:e~~~ ~== 

M1.r.:.s~=o de ~s~aao. 

·er..:::.:::.e!'".:,:,s a que se 
~eve~e:.:~ de 1~94. 

:'!!nt.:. :.a re::nui.eracãc ::~.ev:.ca .= 

Ar~- 11. A Ret:r!b-:.:;ã-:- .:..:::1:.:_:-:.a_ ·:ar:.avel - P.AV e c "?:-.:. 
La.t:.:::::-e", .:.:":.s::.~u:.d.cs pe!.a :e1 -.w · -::. ::e :: :te de:e!:lbrc ::.e !.988, a 
Gra:_:::.l..:acão .je E:st:.::~ulo a. : • .::::.=.._:s.:a..: e A.rrecadacao Gi!::.:. .• 
1.ns:::.:...:.:.aa cela Le1 no 7.787, ce :: :-=- '".:.r:r= o.e 1999, a Ret:r:.b..:.:..;o.!.: 
Var:.ave.1.. da :.:!"\.l.ssão .:ie Valere! ~::::. __ .=,:--_:s - ?.VCVM e a Reo:~l.b:.a.:áo 
Var:.a·.re.!. .:la S'.=.r::er:.::.tenC.ê~::..a ..:le ::e=._=:.s :=.:.·;a:::=s - ?.VSUS'E.?, -ns::.":'L!.!.aa.::: 
rela !.e!. :-• .; 9-.0!5, de 30 ':]Q -ar:: ::e .?'?:.. ~:::.se:-varão, :omo !..:..c.l.:.e 
rax1::.::, vale:- :.qual a Ol.'l:c ·:e:e! :.: -:!:.::- venc:.::.en":.o ;as:..::= .:a 

................................. ······· ................ . ........... ············· .......... ················ 
. .. . . ... . .. . . .. .. .... .. ...... .. . .. . ... . . . . .. .. .. 

LEI DELEGADA No 13. DE 27 DE AGOSTO DE 1992 

INSTITUI GR:\ TIFICAÇÕES DE 
ATI\"IDADE PARA OS SERVIDORES CIVIS 
DO PODER EXECUTIVO. REVÊ 
VANTAGENS E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

An. I o - Ficam instituídas gratificações de atividade de pessoal 
civil. devidas mensalmente aos servidores do Poder Executivo, 
regidos pela Lei número 8.II :!. de li de dezembro de 1990. em valor 
calculado sobre o venczmento bás1co. nos tennos desta Lei Delegada. 

An. 2° • Os servidores das carreiras de Diplomata e os Juízes do 
Tribunal Marítimo receberão Gratificação de Atividade no percentual. 
não cumulativo. de 160%. sendo: 

I - 80% a panir de I o de agosto de 1992: 
ll - I 00% a partir de I 0 de outubro de 1992: 
1!1 - I :!O~·o a panir de I o de novembro de 1992: 
1\' ·140°oapartlrde l0 de f.;.vere1rode 1993: 
V- 160'!oapartlrde l~deabnlde 1993 

. .. . .. ... ... . . ..................................................................................... . 

. . ········· .... ······· ............................................................................... . 

(À Comzssào de Consmuzçào. Justiça e Czdadama.J 

423 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA\ "1° 38, DE 1998 
1 nQ 3.066/97. na C asa de origem 1 

(De miciativa do Ministerio Público da L1niào 1 

JUNHO 1998 

D1spoe sobre a Ca%:e1ra de Apo10 Tec
n1CC-Adm1nJ.stratJ. vc do Ml.nJ.stérJ.o 
Publ1co da UnJ.ão. f1xa os valores de 
sua remuneração e da outras 
provJ.dêncJ.as 

O CONGRESSO NACIONAL decreta 

Art 1 o:.- A Carre1ra de Apo.1.o Tec:lJ.co-AdmJ.nJ.strat.l.vo 

do M1n1sterJ.c Pub1J.co da UnJ.ão, crJ.ada pela LeJ. n° 8 428, de 

29 de maLo de 1992. regulamentada cela LeL n· 8 628 da 19 de 

fevere.1.ro de 1993, e a1 ter ada pela LeJ. "'l 8 97~. de 29 de 

dezembro de 1994. passa a ser regJ.da pelas d1sposJ.ções desta 

LeL 

Art 2c: A carre1ra de que ":.r.a.t:.a o art.1.qo anter1or 

v1sa prever a SecretarJ.a do MJ.nJ.sterJ.o PublJ.co da ~ ão, 

M1n1sterJ.o PublJ.co Federal. H1n1sterl.o Fubl1co do Tral: ?lo 

M1n1sterl.o PublJ.co M1l1tar .ao MJ.nl.sterJ.,:, ?ublJ.co do OJ.!: .:.to 

Federal e Terr.l.tor.l.os de uma estrutura de carre1ra organJ.zada 

de acord~ com as segu1ntes dJ.retr1zes 

I desempenho das funçoes de ap010 

tecnJ.co-admJ.nl.stratJ.vo aa at1v1dades J.nstJ.tucJ.onaJ.s 

II profissJ.onalJ.::ação do ser'\rl.dor, por me1o do 

Programa Permanente de Tre1namento e Desenvolv1mento. 

III - afer1ção do merJ.to func1onal med1ante adoção 

do sJ.ste:ma de aval1ação de desempenho .a 

IV - sJ~tema adequado de remuner~ção 

Art 3° A Carre1ra de Apo1o TacnJ.co-Ac:lm.J.nJ.st:rat.l.vo 

do H1n~ster1o Pub1J.co da Un1ão e const1tu1da dos carqos ele 
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Anal1sta Tec:nl.co e Auxl.lJ.ar. ::1e prov1.mento 

estruturados em classes e padrões nas d1versas 

efetl.VO, 

areas de 

at1v1daaes, confor.me o Anexo I. 

Paragrafo un1co As aer1.bu1ções 

observa=&s as areas de at1V1dades e 

profJ.ss~onaJ.s, serão descr1tas em regulamento. 

dos c:.arqos, 

espec:J..a~J.zaçõas 

Art. 4° Os acua1s cargos de Tecn1.co e Ass1stente da 

Ca~re1ra de Apo10 TecnJ.co-AdmJ.nJ.stratJ.VO do ~n1ster1o Pübll.CO 

da Un.1.ão serão transformados nos seus correspondentes da nova 

carre1ra, observada a correlação contl.da no Anexo Ir. 

§ 1° C1ente do seu enquadramento, o serv1dor tera o 

prazo de quarenta e c:J.nco d1as para 1nterpos1ção de recurso. 

§ 2° A d1.ferença da remuneração dos ca1:qos 

resultan"Ces da transfo:nnação sobre a dos transformados se~a 

~!ementada gradualmente em parce~as sucess1vas, não 

cumulat1vas, na razão segu1nte· 

I. tr1nta por cento a part1r de 1 00 de Jane1ro da 

1998. 

II - ses~enta por cento a part1r de 1° de ]ane1ro de 

1999 

III - o1tenta por cento a part1: de 1~ de ]ane1ro de 

2000 

IV 1ntegralmente a part1r de 1° de Jane1ro da 

2001 

Art 5° O •nquadramento dos serv1dores nas classes e 

pad~ões. observando-se a correlação entre a s1tuação ex1stente 

e a nova s1tuação, far-se-a de acordo com a Tabela de 

Enquadramento constante do Anexo III 

Paraqrafo un1cc Aos serv1do;,·es publ1cos federa1s 

efet1vos da a~n1stração d1reta a 1nd1rata co~ocadaa a 

d1SpC"1s1çào do H1n1ster1o Publ1co da Un1ào ata 23 da abr11 de 

1993, cem atr1bu1ções correlatas as da carre1ra de Apo1o 

Tácn1co-~n1strat1vo cr1ada por esta Le1, f1ca faeu~tada sua 

4.25 



4~6 ANAIS DO SENADO A:DERAL _______ ll'NIIO 1998 

lo~açao def1n1t1va no quadro de pessoal do respect1vo orgão do 
• 

M1r~.!.ste.z:1o Publ1co. desde que o reque1ra dentro de tr1nta d.1as 

da publ~cação desta Le1 

Art 6 9 Os vanc1mentos dos cargos 1nteq:rantes das 

Ca.rre~ras de Anal1sta, 

Futl~co da Un1ào são os constantes do Anexo IV desta Le~. 

§ l' Os valores dos venc.l.mentos de que trata este 

artl.go serão rev1stos nas mesmas datas e nos mesmos .1nd.l.cas 

dos reaJustes e antec1paçoes adotados para os serv1dores 

p·.:.bl1COS feder&l.S, observado o que a respe1to resolver o 

P.z:ocura,.ior-Geral da Republ.1ca 

5 2~ Nenhuma reduçao de remuneração podara resultar 

do en~~adramento assegurada ao serv1dor a percepção da 

d1ferença como vantagem pessoal nom1nalmente 1dent1f1cada 

Art o 1ngresso na carre1ra far-se-& 1 

ex=lus1~amente por concurso publ1co de provas ou de provas e 

t.l-:ulos no pr~me1ro padrão da classe "A .. do respect1vo carqo 

Art s~ São requ1s~tos de escolar1dade para 1nqresso 

1a Carre.lxa ae Apo1o Tecn.1co-Adm~n1strat1vo, atend1das. quando 

=~= ~ -3so, fo~açao espec~al1~3da e exper~enc1a prof~ss1onal. 

a :-ere:-t .:ief.:.~.:.das em =equla."De:ltc e espec.:.f.:.cadas nos edJ.ta1s 

de =.:~ncu:-so 

: para .o carqo je Aux~1.~ar, -=urso de pr1ne.1ro 

•.:::: .3.U 

II - para o cargo de ~ecn~co 

ou curso tecn1co equ1valence 

curso de segundo grau 

III p=t:ra o cargo de Anal1s"":.a. curso de 3° grau, 

1.nclus1.ve l1cencl.atura plena. correlac1onado com as areas de 

a~1v1dade prev1stas no Anexo I 

Art 9, Os Quadros de Pessoal. dos orqàos de que 

trata o art . 2 ° compreendem. os cargos efet1 vos da Carre1ra a 

as Funções Com1SS1onadas - FC 
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Art. 10. A compos1çào dos Quadros da Pessoa~ do MPU 

correspondera ao numero de cargos efet1vos e funções 

com1SS1onadas, prov1dos e vaqos, cr1ados por le1 e ex1stentes 

na data da publ1cação desta Le1 

Paragrafo un1co Os ramos do Ml.n1ster1o Púb~1co ela 

Un1ão, em ato propr1o, f1xarão a lotação dos cargos efet1vos e 

funções cam1ss1onadas. 

Art 11. A promoção na carre1ra daJ:-se-a sempre de 

um padrão para o segu1nte, com 1nterst1c1o m1n1JDo de um ano, 

em epocas e sob cr1ter1os f1xados em raqulamanto, em função do 

resu~tado de ava11ação formal do desempenho do serv1dor. 

Paragrafo un1co E vedada a promoção do serv1dor 

durante o astag1o probator1o, exceto ao f1nal, quando podarão 

ser defer~das ate duas mov1mentações da padrão 

Art 12 Os 1nteqrantes da Carre1ra 

Técnl..co-Adm.1nl..strat1VO perceberão Ad1c1onal do MPU 

da Apo1o 

calculado 

mad1ante a apl~cação de coef1c1enta de 1.10 sobre o respect1vo 

vanc1mento. 

Art. :3 As Funções Com.l.SSl..onadas FC, escalonadas 

de FC-01 a FC-~0 compreendem as at1v1dades de d1reção, 

chef1a, assessoramento e ass1stãnc.1.a, e serão exercl.das, da 

FC-01 a FC-06, e.xclusl.vamente, e da FC-07 a FC-lO, 

p:referencJ..&lmente. por serv1do:res pertencentes a Ca:rre1ra de 

Apo1o TécnJ..co-Adml..nl..stratl..VO do M1n1ster10 Publ1co da Un1ão, 

conforme se d1spuser em regulamento. 

Paragrafo un1co ~s FC-~~ ~ ~C-JO serão cons1deradas 

carqos em com1ssão quando seus ocupantes não t1verem vinculo 

efet~vo cam a Admn1stração Püb~1ca. 

Art. 14. Os carqos do Grupo-01reção e Assessoramaato 

Super1ores DAS, os cargos em Com1ssão de Assessoramento 

CCA, as G:rat1ficações de Representação de Gab1nete - GRG e as 

Funções Gratif1cadas - FG, 1ntegrantes dos Quadros de Pessoal 

do MPU, f1cam transformados am. Funções Cam.1ss1onadas FC, 
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obf:ervadas as ., . 
.:.ata 

do t.empc~ de da 

1ncorporaçao •:1-3 :;.J~ ~::-:=.~ :l 

1~ - -<:J. de 

Apo~o TecnJ.co-·.;_ ... _. :-:":-:s.-: :.ao 

ocupantes de Fur=:!.: :.:-:.s.s-· :era .L 

de J.ncorpc.ra.;:::.:- :~ :"3:-- .... .. ., 

~un:;a.a :_..:. ia 

funaac.:..onal 

·:alo r :. .J .la .L --::-:: .. ., .. 

pe.:.a 

:ien-::m1:-. :~..=-.: ~ 
.la tTnl.ao .:;;,!•c-rr 

... ..... .: ·.::---

-e-- .......... -

1.nclus1~e pa!'3 -.- - ' 
Ad:ru.nl.st::-aca-:'1 '="..!'!::' -; .... 

-·a-':lnc::~.a 

o ult.1mo "Cadr'\ 

!II 

Publl.C"'O ria Un1.·.s. :!XO 

VI 
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l" Apl1ca-se a remuneração das funções 

com1SS1cnadas o d1sposto no § 2° do art 4° 

2" Ao serv1dor .1ntegran~e da carre1ra e ao 

requ1.s1.tad.o, l.nves't.l.dos em Função ':oml.SSl.onada FC, e 

facultado optar pela remuneração do seu cargo efet1vo ma1s 

setenta por cento do valor-base da FC f~xado no Anexo VII. 

Art JS Os concursos publl.cos rea~1zados para 

prov1ment~ dos cargos dos Quadros de Pessoal a que se refere o 

art 2--:. são ·.·all.dos para o 1ngresso na Carre1ra de Apo1.0 

Tecn l.co-Adml.nl. s tra t1 ·~o nas areas de at1v1dade que guardem 

correlacao com as atrl.bu.I.ções e o grau de escolar1dade 

1nerente aos cargos para ~s qua1s se deu a seleção 

Art :.9. O Sl.stema de Aval1açào Func1onal, a ser 

estabelec1do em regulamento, devera prcpl.cl.ar afer1ção do 

desempenho med1ante dados obJetJ.vos e çarant1r ao serv1do":' o 

aeesso ao resultado da avalJ.ação 

Art 20 F1ca er1ado o Programa Permanente de 

Tre1namento e Desenvolv1mento, destJ.!lado a elevação da 

eapac1tação profJ.SSJ.onal nas tarefas executadas e a preparação 
dos serv1dores para de~empenhar funções ~a ma1or comp~ex1dade 

e responsabJ.ll.dade, a1 1nclu1das as de d1reção, chef1a, 

assessoramanto e ass1stênc1a. 

Art. 21. O serv1dor dos Quadros de Pessoa1 a que se 

refere o art. 2° não podera perceber, c1. t1tu1o de vencJ.DLento 

bas1co e vantagens par.manantes, ~ortãnc1a supar1or a 01tenta 

por cento da remuneração dev:~.da ao Procurador-Geral da 

Republ:~.ca. 

Art 22 No ãmb1to do M.J.nl.starJ.o Pub~l.CO da Un1ão e 

vedada a nomeação ou das1gnação, para os Cargos em Cam~ssào e 

para as Funções COID.l.ssl.onadas de que trata o art. 13, de 

CODJUqe, 

l.DClUSl.Ve, 

companhe1ro, ou parente 

dos respectl.vos membros. 

ate o terce1ro grau, 

salvo a de serv1dor 

ocupant.e da carqo da prov1mento efet1vo da Carre1ra de Apo1o 

TecnJ.co-Adml.nJ.stratJ.vo, caso em que a vedaçãt. e restri.ta a 

4.:!9 
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nomeação ou des.1.gnação para 

Art 

ba1xar, no prazo rnaxJ.mo de 

pre'\."l.sto.:; no paragrafo un:.c: 'i.:- ~=--= 

:.:. 3. .s :s 

ao membro 

regulamentos 

s-=- e arts 

11, 13. 19 e :o. e as .1.nstruç.oe~ :-.ecessa::..as =. .aplJ.cação desta 

Le1, bus~ando a un.I.for.mJ.dade ~e :=:.~~=1~~ ~ ;~:=e~.I.mentos 

Art Esta ap.!.-=.a-s-= a.cs l.natl.VOS e 

pensJ.onl. stas par3 todos .:-s -:i e:.":: z 

dos proventos e pensões 

?== =e.:~-er.:J.::.- se a rev1sào 

Art .?5 As desp~sas =-~S'U- ~..3:" =.es .:..3 '9xecu:;:ao desta 

:.e l. cor:&: erão 3. ç:on ta das :10":acc e-s: :::::-...-: l ;- 3.-::J.as ao Ml.nJ.sterJ.o 

Pub1J..co ria Unl.ao 

Art 26 Apl.1.ca-se ao ::?\." 62 da 

Le1 n~ 5 010 de ~O de ma.1.o ae :~E~ 

Art 27 Esta le.1. ::ontr3 -:!ii'"' ~~~r na ~ata de sua 

publ.1.caçao. 

Art. 28 Revogam-se as d.1.spos1ções em contrarl.o 

AllEXO I 

(Art. 3° da Le1 n' de de 199 

CARRErRA DE APOro TECNICO-ADMINISTRATIVO 

CLASSE 

I c c 

i·= c 
c 

ANALISTA 1: 

~ 125 
A '2• 

I~ r3 20 
IA 21 

.F;..cRAC. 

30 ,. 
28 . 
>6 

3 

-, 
' 

~ROCESSUAL 

PEPJCIJ..L 
ADM:ltiiSTRATlVA 

I Nf'ORMA.TICA 
S"UDE 

DO:OO:TJM:EUTAÇÃO 
ENGENHARIA 

ARQUlTE.TUP.A 
OPÇAHENTO 

•:'CNTF 0LE I UTER!lO 
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O: LASSE 

IC 
IC 

I c 

I~ 
jB 
•B 
!a 

1: 
:.:----
I~ 
A 
A 

c 
c 
c ,,. ,-

'Ç 

,B 
·e 
B 

:B 
ia 
:" 
A 

I~ 
,~ 

IA 

(Art- 40 da 

PAORAO 

051 
24 

:31 
:2 
::11 

:o 
19 
:e 
17 
16 

115 
;14 
>3 
1: 
11 

15 
1•1 
13' 
1:1 
11' 

'o 
9 
6 

6 

,s . 
I~ 
11 

ANEXO II 

AAEA 

ADHIUISTRATIV;,. 
INP'ORW..TICA 

SAl '~:>E 
TRANSPORTE 

SERV'tÇOS GERAIS 
APOIO ~SPECIALI:ADO 

...DHI!:f I STRA T IVJ. 
SERVIÇOS GERAr S 

AFOI~ ESFE~:ALI=~o 

La>- no da 

TABELA DE CORRELAÇÃO 

de 199 ) 

SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO NOVA 

CARGO I ABEA CARGO ÁREA 
I 

DCNICO \PROCESSUAL ANALISTA PROCESSUAL 

I PERICIAL I PERICIAL 
ADMINI~TRATIVA ADMINISTRAT:rvll. 

IIN~TICA 

I 

INFORMATICA 
SAUDE SA'ÓDE 
DOCUMENTAÇÃO DOCUMENTAÇÃO 

/ENGENHARIA I ENGENHARIA 

I IARQUIDTURA ARQUITETURA 
I ORÇAMENTO 

I CONTROLE INTERNO 
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CARGO 

ASSISTE~I':"E: ATIVIDADE-FIM 
' ATIVIDADE-MEIO 

IIIFOP.MATICA 
SAUDE 
TRAliSPORTE 
ADMINISTRATIVA 
'<"IGILAliCIA 
ARTESAliATO 

CARGO 

TEOIICO ADMINISTRATIVA 
I!JFORMATICA 
SAUDE 
TR!UISPORTE 
SERVIÇOS GERAIS 
APOIO ESPECIALIZADO 

AUXILIAP hDMINISTRATIVA 
SEPVIÇOS GEPAIS 
AFOIO ESPECIALIZADO, 

de ::la 199 J 

TABELA DE EUQU~P.AMENT: 

SE:P\"IDORES OCUPANTES DE CARGOS SEJ'."/I'DORES C'CUPANTES DE CARGOS 
'DE NIVE:. ASSISTENTE PREVISTOS DE NIVEL TECJ:UCO PREVISTOS NA 
'NA LEI !1° e 97~ DE .=og CIE 
DE:EMBRO DE 1994 

LEI !1° e 97~ DE ~9 DE 
DE:EMBPD DE 1994 

SITUAÇACI 
.ANTERIOP 

CUSSE PADP.AC 

SITUAÇAO NOVA SITUAÇAO S ITUAÇA.O NOVA I 
I ANTEPIOR 

CIASSE PAD:RAO CLASSE: PADR.AO ClASSE PADRÃO 

IIT I':! 
A 

II A !I 34 

' : 33 

VI .. 32 

• ., 31 

" 30 00 

III -· :II 29 

B 28 II ,. 
27 

V e "l V e VT 26 

Til e r. ::: :? ':'\ 

1 e I: • e :: 

A A 03 v I\ "!' \ 

III "!' I J II ~ 

I e i.: 

JUNHO 1'1118 
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de 199 ) 

TABELA DE VENCIMENTOS• 

AUXILIAR I TECNICO ANALUTA 

CU.SSE ' PADRAo VENCIMEN"l''I cu.ssE 1 PADRAol VENC:na:HTO ·c~s:c, P~RAOI "'ENCDmHl'O 1 

I 15 
I 14 

c I 13 

12 

11 

10 

• 
8 • 

7 

• 
5 

• .. 3 

1 

I 
I 
I 

~~1.181 

' 210,1~1 

199,61: : 
' 189,631 

::.80,15. 

171,14 

162,58' 

154,451 3 

146,73 1 

139,401 

132,431 

' 1~~.801 

!.::.9,51' ;.. 

113,541 

107. B&t 

I 
25 ,. 

I .. 
I >2 
' 21 

I 
20 ,. 

I 
,. 

' 17 

' 16 

I .. .. 
11 

I 
I 
I 

: 

I 
I 

' 

369,&01 

350,93: 

333,:39: 

316, '7~1 

300,881 

:a~.e'' 

.;:71,54 

:.s"l,s.t,, 
~45,07. 

;'32,821 

:21.181 

:10 1;;: 

·~9 6!. 

~89 63 

180,15' 

--

• 

• VALORES RELATIVOS A OUTUBRO OE 1995 

ANEXO V 

de 

FUNÇÕES COMISSIONADAS - FC 

COlmELP.çjo 

I lS I 

I " I JJ 
' I 32 

31 
I 

JO 

29 
' 

20 

27 

I 26 ,. I 

' .. ' 

de 199 ) 

616,97 

586,12 

S5&,82 
528,97 

~02,53, 

477 401 

453 551 

' 430,8$1 

409.311 
' 388,841 

369,401 
' 350,931 

333,391 

316, '721 

300,881 

CARGOS/I!'t!HÇÕES DA l!'t!HÇÕES COMISSIONADAS 

SITUAÇÃO ANTERIOR FC 

DAS-101.6 I FC-10 

DAS-101/102 5 FC-09 

DAS-101/102.4 FC-OS 

DAS-101/102 3 Fc-o; 
DAS-101/102.2 FC-06 

DAS-101/102 1-CCA FC-05 

' FG1 

' 
FC-04 

' FG 2 e OF III i FC-03 

' rG.3 e OF-I e II 

I 
FC-02 

GRG-AUX. I e II FC-01 
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lAr:. a.1 Le 1 "" 199 I 

&O ~UIISTER.l: F~L.:.:: L:,;. .JNIAO 

GAMPU 

CAile>o FUUÇAC F"AT:P IU<::CEUCIA 

FC-lO 3 ,. 
F':-C r. 14 

FC-08 o " Ft>07 , :c 
FC-06 1 90 

FC'-0': Bl 

r.::-::-c,~ •• 
FC-03 •• 
FC-G~ •• 
FC-01 •• 

ANALISTA 

-:Ecu.:co e: 
AUXIL::.AR 

(Azt 17 ! e§ 2~ da Le~ r 

ULTIMO FADRAO 

C•:• CARGO 

n: ANA:.IST;. 

CARGO DE TECN:õ:CC 

T,"I.TIYO PADR;.~ DO 

CARGO t'E .AUX::.IAP. 

FJWRAO E.."-' ';'UE 

:=;:";!\"EP P~--: ::ONADC 

: SEP"."I:)OP 

d• de !99 1 

FUNÇÕES COMISSIONADAS - FC 

VALORE.S-BASE ( •) 

FC VALOR-BASE PERCEU'T'UAL SOBRE 

c VALOR DA E"C-10 

FC-10 3 645.00 100> 
FC-09 3 280,00 90\ 
FC-08 2 916.00 80\ 
FC-07 2 551 00 70\ 
FC-06 2 187 00 60, 
FC-OS 1 859.00 5H 
F'C-04 1 530,00 42. 
FC-03 1 :o2 00 33' 
F'C-0:! 947 00 26i 
FC-01 7~9 o~ 20\ 

• \'ALORES RELATIVOS A OUTUBRO DE 1995 

R'NHO 1998 
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ANEXO V'II.'I 

(Art 17, II, da La~ n° de de 199 , 

INCIDENCU DO ADICIONAL DO MPll PARA C::t!PAN'l'E DE FC 

CARGO/FUNÇÃO 

FC-10 

FC-09 

FC-08 

FC-07 

FC-06 

FC-OS 

FC-04 

FC-03 

FC-02 

FC-01 

tiLTIMD PADBÃO 

COCAJIGO 

Dl!: ANALISTA 

UL'l'IMO PADRÃO DO CARGO 

DE 'l'Ec:N'.ICO 

ULTIMO PADIIio DO CARGO 

DE AUXILIAR 

PROJETO ORIGINAL No 3.066-C, DE 1997 
(Do Ministério Público da União) 

Dispõe sobre a Carreira de Apoio Técnico
Administrativo do Ministério Público da União, fixa os 
valores de sua remuneração e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA IIEPÚBLICA, 

h9o ....... ..,.oea...-N..,..........._eeu 
__ .... Lei: 

Art. I"· A C.... de Apaoo T""'-A"mnn- dD 
Mlwiláw Nlllloo da Uai1D, ..,... pola Lei a• 8.421. de 29 de - de 
1!192., 1 a I 1

' pola la a" 1621. de 19 de filwawo de 1993 e 
...... pola Lei .. 1.1172. de 29 de ......... de 1994. ~.- .... 
,.-clil!lni;llel "-La. 
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I I" • Os wlcno doi W11C1111CD101 ele que 1n11a este ....,. ____ .._e DOS m- mdicesdas ,_,_ 

e odM ... )lira • .......tons pablioas íedonls. oblaftlio o 
que ........... raal- o l'hlcondor.(icn da Rcpubhea. 

I :z- • Nlllbuma ~aiuçio ele remuaenç11> pocled rau1ar 
.do T " 10,1 C odaao .......... apon:epçtoda~-

-- p= peiiDI1 n•melm,. ICieabfiada. 

Alt. 1" ·O.,......, na canara far--oe--6, ....ms.-, 
por- publiCO ele- ou de....,_ e mulas, no pnmeuo Pldrlo 
dacllae"A"doi""'*UWI....., 

AIL r. Sla noqwsdlll ele escolandlde .,..,. m......, na 
c.mn ele Aposo T~ •tm"'du. q.-do for o...,, 
fG ·;ro ttl 1'inM e expali:acu prolisslaML a la'llll cle:liludos cm 
...,, ....... e especdieadol DOS eddats de COilC!IISO 

1- Jlllll o ...., ele Aaxdiar, cuno ele ~~~""""" 1J811, 

D • - o carso ele Téc:DJCO, cuna ele sepmdo IJ8II ou 
CI!IIO '*"""' eqwwkonle. 

m ..... o ....., e1e Anabsta. c:uno e1e 3" ...._ mc1usaw 
L vn pleaa. cetnell&:aonado cara as úas de _,dvle prwqas no ,..,.... 

AIL 9' • Os Quadras ele Poual das ÕIJIIII de que 1n11a 
o 11L 2" compneoclem os _. efeliws da Canetra e as FIIIIÇGea 
Conn•rmerlm FC 

Ali 10 • A c 1 o•çla das Quadnto ele ~ do 
MPU CGI&il """* ao llUIDa'O de arp efebvas e fUavOel cc.ussv=== 
...,. ... e -. cnadoo por la e -- na da da pnbJ ;lo ....., 
Lei. 

......... - • Os - do Mialllálo l'6lllloo da 
UlliiD. m a111 pr6pnO, &ado a lol8;llo doi -... ...._ e ...,_ 

Ali li • A promoçto na camora dar-se-i sempre de JDD 

......., para o oegumte, com mtersllc:lo mmuno de I (WI!) ano, em opocas e 
sob Clllénos fixados om regulamento, em limçla do resultado de avaluo;m 
lilllllal do deoempeabo do scmdor 

l'ldsnfo ÚDICO • É wdada a piOIIIOÇio do semcJor 
danale o -CID pmblláno, exceto ao final, q111111do poderio ser defendas * 2 (duul mownenraçaes ele padrlo 

Ali. 12 • Os tntegran~e~ da Camou-a ele Apoto Tá:mcc>
pcrceb la AdlcianaJ do MPU calculado medwlle a 

1)111 ;'= do coefiCICIIIe de I I O sobre o respecuw vencunento 
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An 13 - A5 funçiles Coauss11madas - FC, escolanadas 
elo FC-()1 a FC-10, c~ as aiiVJdados de dnçio, c:IJefia, 
11S1a501111Donl0 e 8SSISIÕIICUL e seno exen:tdas, prefetencLI!meme, por 
...,.Kimes pcnencontes a Calnml de Apolo Tlicmco-A~w do 
Mmtsléno Pliblaco da Untio, c:oaforme se cbspuser em regulatneaiO 

l'lr*grafo UDICO- A5 FC-OS a FC-lO smo consuleradas 
caqo em comlSsio. quando seus ocupantes mlo nverem v~nculo cfellvo com 
a AdmUIISaaçio Pllbhca 

An 14 - Os cargos do Grupo-DIJ'CÇllo e AssesscntDeaiO 
Supenores - DAS. os Cargos em Collllssio de AssessorameaiO - CCA, as 
Orlbficaç6es de RepresentaÇio de Gabutete - GRG e as FIIIIÇé!es 
Gtaafieadu - FG, mregranres dos Quadros de Pessoal do MPU, ficom 
tnasformados em Funçiles Com1SS1011adas- FC. observadas as com:laçiles 
esabelec1das no Ane><D V, respardadas as snuaçiles mcbVICbws 
C0115111Wdas ate a data da pubb<açjo desta Lc1 e assel!ll"'da aos ocupames a 
coatagem do tempo de senoço no cargo ou fimçlo, para efet10 da 
IJICCX1IOI'OÇio de que trata o an I s 

An IS - Aos senodores mtegnmtes da C..,..,., de Apoto 
Tlicmco-Aclnumstrabvo do Mmts1a1o Pllbltco da UlUlo. OCIIpOIIIa de 
FIIDÇID COIIIISSioaada. aplica-se a ICS~Slaçio genl de tnCOipo~ de 
plln:da measal da remiiDCillçio do cargo em com1ssln ou l'lmçto de 
CllllfiaDça 

§ I • - A m""''JIJ3Ç4o a que 1eubam cbret10 os m.._,.. 
da caneua. pelo exen:1c1o de cargo em comtssio ou limçjo de confiaDça 0111 
OlllrD orgia ou entidade da Aclmmtstraçio Plibbca Feclonl cm-. autalqUica 
ou fimdactOnal, '""'por refet'õnc:1a a Funçio Com1ss1onada de valor 1gual ou 
emecbpramente supenor ao do cargo ou fUnçlo exen:J.da 

I 2111 ~ Enquanto esbver no ex.erc1CIO de FUDÇAD 
C01111551onada, o senodor nlo pereeb.... a parcela mccxporada. salvo se 
nwr optado pela """uaentçio do seu cargo efellw 

Alt 16 - A Granficação Extraorcbnana msablula pela J,.ot 
n• 7 761, de 24 de altnl de 1919, passa a deaamiiUII'-se Granficaçjo de 
Almcbldo do Mmtsléno fubbco da UlUlo - GAMPU. obteado-se o sou 
.....,.. raecbanre apbca!X'" dos -...... de &JUlie fixados no Anexo VI 

An 17 - A remlllllnÇio elas FUDV'" Canuumn ... , 
mc:lu11"'e para os ocupantes sem VUiculo efetlvo com a Adma111'8Çio 
Plibhca, compilem-se das segwates parcelas 

I - Valar-base caaswue no Anexo vn 

11 -~ do MPU, lendo como base de IIICidi!ac:u o 
ulbmo pacblo dos ,.....,. de Awulw. Tlicmco e Aliai-., coafonne 
eabeleculo no Anexo Vllll 

ln - Gllltfi,ç1 o elo AIIVIdade do Mtmsténo PlibiiCO da 
UlUla - GAMPU. Clk:ulada na coafomudade do Ane><O VI 

JUNHO 1998 
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, § I 
0 

• -\clica-se 3 remuneraçAo das f\mç6es 
COIDISSIDnaaas O dJ.sDOSIO no § ::!0 do an 4° 

§ 2" -~ sen1aor mtegrarnc da carreua e ao rcqw.s11ado. 
mvesndos em Função Com•ss•onaaa - FC, e facull3do opcar pela 
remuneração ao seu c31'go efeu\oo nws 70% (setenta por centol da valor· 
bue da FC fixado no Anexo V1l 

AR 18 - Os ConcW"SOS Pubbcos ""'bzadns ]10111 
provuucatc dos cargos dos Quaaros de Pessoal a q=..ae se ;efere o an 2•. siD 
vabcios para o mgresso na Carreua ae Apoao T~1co-Adm.uusaaavo. au 
alias de aaYJdade que guardem c omolaçio com as ambu1ç4e$ e o srau de 
escolanclade merente aos ca1 gos Dan. os qua~s se deu a scleç:io 

A.n 1 Q - O S1stema de AvanaçAo Funcionai. a ser 
CSIBbelec•ao em regwamento aevera propiCiar aienç4o ·do desempenho 
medllau: dados oo_1cD.vos e gamntu" ao serndor o acesso ao resultado da 
avaiiiÇio 

Ar! :o - i'•ca c:nado o Programa Permanonte de 
Tremamento e Desenvolwnento. desrmado a elevaç.IO da eapacataÇID 
protiss•onal nas rarefas executadas e a pn:paraçao dos semdores ]10111 

dosempenhan:m funç4es de m010r compleXJ~ e respoasabibdade, 31 

mduldas as de ~,.ão cnefia. assessonunento e asststi:ncta 

AR ~I - O semdor dos Quadros de Pessoal a que se 
retere o an ~·. rWI podara pe1ctoer remuneração supenor i do 
Subprocwaaor-Geral. exclwdas desse bllllle apeaas as vaatagens de 
!lllllnZaiiiCIIYKiual 

AR ~~ - 'lo imbtiO de cada nmo do Muusleno PúbliCO 
da Uruio e vedada a nomeaç:lo ou aes•gnaç:lo, para os CIII'JOS em ComiSSID 
e ]10111 "" FunçOes Com•ss•onadas de que !Tala o an 13, de CÕDJUIIC, 
campanheii'O. ou parente ate o terceuo grau. zncluslve. dos respechVOS 
1111111bros. salvo a de scMdor ocupante de CUJ10 de proYIIIIODIO efellvo da 
C........ de Apolo Tecnu:o-Admuusuaavo. caso em que a vedaçlo e n:s111111 
i IIOID"Ç!]O OU desJpaçlo para seMI' JUDIO 10 met:obro cielamlllllllbl da 
IIIOCIIII]>OIIbduiade 

An 23 - Cabeta ao ~-Gtnl da Republu:a 
t.aaor. no pnlZD maxuno de Inata dias. os regulamemos prev11101 no 
~ wuc:o do an 3", no an. 8" e- 11, 13, 19 c 20, uiiiiiiiiÇGa 

neceuanas a apllcaç:lo desta Let. buscando a un1form1dade de Cllll!nos c 
pracedunentos 

AR 24 - Esta Le1 apbca- aos IIIIIMII e -
,_alados os efettos, procedeaclo-se a mnsla dos .,...,._ e peasiles. 

An 25 - As despes"' resullaDia da '"""" Ç!]o desta La 
c:an-cr:lo a conta das dolaçOes consignadas ao Mllusteno Públu:o da Uruio. 

An 26 - Apltca- ao MPU o dJspaoto no 1r1 62 da Lei 
D0 5010, de 30 de DWO de 1966 

An 27 - As a!Mdades pentnentcs i ......., de que niM 
...., Le1 sio conSideradas ll]llcas de EsWIO 

An ~~ - Esta Le1 entrara em VIgor na dala da sua 
publu;aç:lo 

AR 29 - Revogam-se as d1spos1Ç6es em contrano 
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ANEXO I 

detll7. 

CARREIRA DE APOIO TECNJCO.ADMINismATNO 

I EISCIAL 
ADMINI81RAT1VA 

21 IIFOR114TtCA 
211 IAUDE 
77 DOCUIIEHTAÇAD 

~IA 
ARQII!lnURA 
CRÇAIIENTO 

~OLE IN"'IERH0=-"' 

ADMINISTRATIVA 
INFOIUoU.TtCA 

ti IAUDE 
11 TRANSI Uti E 
17 SERVIÇOS GERAIS 

APOIO ESPECLA' IZN)O 

I ADIIINI811tAT1VA 
I III!RVIÇOII GIIU• 
7 APOIO EU CCIA' 17'DO 
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~EÀUII 

... , ,. .... L.G.I , •• de 1187 

: AIIIÕL A ui! CORRElACI.O 

~ 
!PRCCE.ESUAL ANALISTA , ..... ~ .... 
~INI81RArrJA 
OOOFOP.W.TlCA 

SÃUée -'2iAL'I""!!. 

I 
.:.oc Ltt:tll A, .,A..:;, 

I 
ENGct.ltiA!oi'Lo.. 
.ARQI.I rETLi=IA ~~ 

I i 
I INTERNO l I -- --- -
' ,,, rU.-.Ul:. I"IU TECNICO r-·~·~"· 
~l1v~Lle-MEIO 

11NF-'"•RMAr!C".A ü.iiE-
.. _ 

:aA,IJQE 

{:"' 1s-..R r e IGERAIB 
MINISTRAT,•.A f'PO'O 

I•IIGII ANCLA 

I 
"""UAR 

ANEXO III .. Clll1117 

• A8E1..A OE ENQUADRAMENTO 
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Nl. 14 cllll.el ... 

ANEXO IV .. 

ANEXO V .. 
FUNÇ0ES COMISSIONADAS ·FC 

CORRELAÇAO 

DA5-1011tiZ 5 
DAS-1011112 4 
DA&-1011 tDZ :1 
QM.ototnCIZ.2 

r»a-tDtt taz.t..ccA 
FQ\ 

eOI'III 
OF-Iell 

FC .09 •e-o• 
<C-07 
FC-00 

•e-o• 
FC44 
FC-OJ 
FC-02 
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ANEXO VI 

Arl.18e17.111 daL.etrl' da 19117 

FATORES DE AIUSTE DA GRAnFJCAÇAo DE AnVIDADE 
DO MINISTERIO PUBUCO DA UNIAO 

GMIPU 

-VIl .. ··-
VALCRES a•se n 

..... 
OVAUIIID.tl= 

fC.tG -.aa ·-- .... -..... ...... -fC.II7 21111 aa -- 2187.DD -- ·- .... 
PCoG& uaa.aa '4ft - 12IIZ.IIII -- .... -- .... -

ANEXO VIII 

M.17,11 IIII UI ri' IIII 1111111117 

INCIIIeNCIA DO ADICIONAL DO MPU PARA OCUPANTE DE FC 
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JllSTIFIC -1. TI\' -1. 

Em 19CI2 por mc1o d:J. lea n• S .s:=s di:' :a de m:11o ro• ".aada a 

Carrena de ApoiO Tecn•co-Adm•n•stranvo c!a M•nasacno Publico aJ. l'mio que \CIO a ser 

replamanada pela lei n• 1621, de 19 de: feveretro de I QoH 

Em fze da Lc1 nA Q 4::! 1 de ~-' de dezemttro de IQQ& que cnou a 

cure1ra dos SCI"VVdorcs do Poder Jud•c•ano cb Lln1io pearne ~ qual atua o M1n1s1eno 

PílbiiCo da Unllo 1CF an. 127 e LC 75 q;l, surg~u a nccess•.:Wk de rcfonnulaçio da 

can'CII'I n1ste111C no senado de adequa-la a do Poder J r.ld•c•ano .._, que e propooitO no 

priiCIIIC praJCID de \1t1 

Tal como no Poder Jud•c:•:ano .1.1 l n1lo a C,am:1ra Je ApoiO 

T6c:1nco-Admnnstn11vo e censtltulda dos car~ de o\u•ul1:1r Tecn1CO e o\nah's:ta.. 1odos de' 

pravnnemo efCIIYO cslf'Ullftdos nas claucs -\ j e t..:' .....:ll':b urN. dci:IS com 5o ccancol 

~ de venc::nnento conforme consta dos Anc'l:t''!o I ~ 11 do pro!Ctl.'l 

SID porun.IO lllii. cquanu• p;u:ir~ Cc ""enc•menu:t p:ua c:usa Cõlf'GO 

uahzando entreamo apenas 35 Unnu e canco• pacir6cs p::n:~ o-s. un cargos cm razio da 

supel'l'OSIÇio estabelecida enuc os padnXs que comoõem c:o 1er.;o supcnor • classe Cl de 

111111 e aqucics componentes do lerço mrenor • ~lasse A. I da se-;umte 

Ou SCJ&. os p.~drõcs de \Cncrmcnlo \:TO oe I .1 l<li no ,:ar,o de 

Awuhm: de ll a =.!. no argo <k: T~cnu:o c ~t: '!. 1 a :~ r.o .!C a.~.ahs\:1. <.o:"\CI-J :IS'Sim 
comuns os~ li a I !'i pua o pnmcuo t: o s.c~do c.a.reo o!t ewlrócs ~ 1 a.:~ para o 

sepndo e o ICA:Ciro 

Essa superposu;io parcral de paQr6cs cc \CIICuncnto confere ma.or 

CDIIIISIC!ncla a carreu11 e anconrn. rC"Spaldo na htcr:man. espe('rahzada. bem como nos 

modeios pra11cados por modernas anstr1urç6es que atnbuem a mesma tmponancaL taniO a 

maaor n.pcncnc1a acumula ao longo do tcmtw::t em detemrrrado carRO como a ma1or 

ana de conbcCirnen10s cxlgtdos para 1npaso nr cargo rmccharAmcnre supenor. obtendo

se com essa ftiOiil* a prof\B\onai\Dç:Ao na camua 

ESI:abeleceu-se a dtferer•• percenu.1111 unaionnc de ~· • cnft os 

valoln dos paliRtes de velE memo ou SCJL do padrtr I pua o ~ .:lcslc: pan. o \ assrm 

sucasswarnnnc ale o J!'i de maneua .a dar c'l.prcssrovrdadc financcua ;u promoç6cs c 

c~tc estimulo ao sctvrdor para dcSCR\rt:'I\CI ~no pro~nco C:t.f\,'0 

O pnvelO nio ampha numencamente os carp quer cfci1VOS quer 

an connsdo de sane qua sua quam.1dade fie.\ hmnada ao1o cJUIIC'IIICS no mamemo da 

amplanDCio da canrara. deftndD ser ob.JI:IO de le• csDCCtfica a cnaçlo de novos c:araos aue _....,_ 

JUI><HO 1998 
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Aa clelpells dlaltama da unplamaçlo da c:umra _.. e 

.. , ..... CàmaD" 1 I do AdM:IIOMI de Mlftl~ PubliCO e da a .. ' E de 
Almdlde. bem GDIIIO ICUI retle&os sobre u apcncnwklnu e u pensa., corretla i COIIIa 

IIII ...__do M1nrn6no PubliCO da Un1lo 

llruobL .!..C\ de ...(j'l -L de 19'17 

1(._~ l <.l,,e..l: u. > ~ 
GEIIALDO BRII'IDEIRO 

Pnn.-.Genol da lloptllllloa 

CONSTITUIÇÃO 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

1918 

ThuLOIV 
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES 

·-····· .... ·······-···············································································-··········· 
CAPITULO I 

Do Poder Lcgqlariw 
................................................................................................................ 

SEÇÃOvm 
Do Processo Lcgislaliw 

·-·································-·····················································-··········-······· 
SUBSEÇÃOm 

Ou Leis 

M 61. A iaicimw elas leis complemwi&ICI e Clldia6riu IÜe 
•~-'- ou,c-ialo ela CAmma cb Dep ...... dD S.. 
dD Fedenl ou dD Coapeuo NIICional. ao Plelidcllle ela ....... 110 
SUjWemo Tribunal Fedam, aos Tribunais Supelions, 111 Proc:lndor
a..l ela República e aos cided"os. na forme e nos CISOI ~ 

- Constituiçlo. 

f 1° Slo de inicilliw priwli~ do Presidente de Rllp(ablica • ..... : 
I· m-oulllllllifkl- os eiilliwa elas FC1'081 Ai =· 
n. djspmhem sabre: 
1) criiiÇio de ca!p, f\mçiles ou elüj&ep ~ 111 811-

1 I; ;h~e~ou-de-•wa;Fn; 

JUNHO 1998 
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b) orgamzaçã~ aamm1strat1va e ;uaicu;na. :n21éris :nblltL'1s ~ 
orçamentana. servtços pubhcos e pessoal .:.a, admin1strae4D .:OS 
Temtonos: 

c) serv1aores puohcos aa União c Temtonos. :eu r-•gune tU.rt:l:· 
co, provimento de cargos. estabilidade c aoosonwic::a <.e c:vis. ....,,-,... 
ma e transierênc1a de militares para a mal!VIdade, 

d l orgamzação do Mm1sterio Público e da Dcfensona Púbhca 
da L'nião. bem como nonnas gerats para a orgamzação ao Mirustena 
Público e da Defensona Púbhca dos Estados. do Distnto Federal e 
dos l'emt:>nos: 

el cnação. estruturação e atnbuiçõcs .::os Min1stenos e Ófl!IIIS 
da admm1stração oubhca. 

§ ~o \ •mcianva popular poae ser excrc1da pe:a aor:sealllc:fo a 
Câmara aoo Deputados de proJeto de le1 suoscnto por. no m1nuno. 1:111 

por cento do eleitorado nac1onal, dismbu1do oclo menos por cinco Es· 
lados, com não menos de trés déc1mos oor c:nto dos eleitores de caaa 
um deles. 

TI11JLO IV 
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES 

CAPITULO IV 
Das Funções Essenc1a1s a Jusuça 

SEÇÃO I 
Do M1nisteno Pítbhco 

An 1::7. O Mtntsteno Públtco e mstltulção permanente, essen
Cial a função JUriSdicional do Esmrlo, mcumbindo-lhe a defesa da or
dem JUrtdlca. do reg1me democmtico e dos tnteresses socl8is e In
dividuais tndlSpoRIVCIS. 

§ I" São pnncipios msutuc1onais do Ministério Públic:o a unida
de, a mdtvlstbtlidade e a mdependêncta functonal. 

§ 2" '\o Mimsteno Público é assegurada autonomia f\meional e 
adnur.1strat1va, podendo. observado o disposto no an. 169, propor ao 
Poder 

Leg1slauvo a cnação e exunção de seus cargos e semços aUXJ· 
hares. provendo-os por concurso publico de provas e de prows e titu
les: a le1 dispara sobre sua organ1zação e functonamento. 

§ 3" O Ministeno Público elaborará sua proposta orçamendria 
dentro dos hmnes estabelecidOS na lei ae diretnz..s orçamentárias. 

0 O ooooooooo 0 00 0000 • oooo o oooooooooooooooo•oooouooooooooouooooooooOoooooooooo 

.......................................................................................................... 
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LEI COMPLEMENTAR N" 75 DE 20 DE MAIO DE 1993 

DISJ'ÓE SOBRE A ORGANIZAÇÃO, AS A TRI
BUIÇ0ES E O ESTATUTO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DA UNIÃO. 

lÍiULOI 
Das Dllpcaiç6el Gerais 

CAPiTuLO! 
Da Dcfiniçlo, dos Principias e elas Funç6es lnstitucioaais 

An. I"- O Min1Siéno Público ela Unilo, orpmzado por esta 
Lei Complementar, é insatwçlo perliWlellte, essencial i fimçlo juris
dicional do Eslado. incWIIbnK' ~lhe a defesa ela ordem jurldica, do n
pne democrático, dos int-- sociais e dos interesses individuais 
indisponlve1s. 

LEI N" 5.010 DE 30 DE MAIO DE 1966 

ORGANIZA A JUSTIÇA FEDERAL DE PRI
MEIRA INSTÂNCIA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS 

CAPITUI.Ovn 
Dispos1Ç(Ies Ge~ais 

Art. 62 - Além dos fixados em lei, serlo feriados na Jusâça F• 
deral, inclusive nos Tribunais Superiores: 

I - os dias compraendidos entre 20 de dezembro e 6 ele j..UO, 
•nclusJve; 

n -os dias ela Semana Sama. compreendidos entre a qu.rta-fei
.. e o Dommgo de Pisc:oa; 

lll - os dias de segunda e ler'ÇB-fei~a de Camaval; 
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IV - os dias \ I ele agosto, I e 2 de novembro e 8 ele dezembro . 
• ,_IVu......, .. ,_.,IA,,_,6 141 .DSI/111P1f 

················································································································ 
·····-········································································································· 

LEI N" 7.761 DE 24 DE ABRIL DE 1919 

DISPÕE SOBRE A GRA TIFICAÇÀO EXTRA
" ORDINÁRIA DOS SERVIDORES DO MINIS· 
TERIO PUBUCO DA UNIÃO E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 

Art. I" - Fica 1nstiNída a Grauficaçlo Extraordinária dos servi· 
dares do Ministério Público "ela Uniio a ser lllribuida aos servidares 
dos Quadros e Tabelas PennaneniCS de pessoal do Minisrá"io P6blico 
Federal, do MiniSténo Público do Trabalho, do Ministério Público 
Militar e do Ministério Público elo DiSinlo Federal e Territórios, Bié o 
limita de 170% (cento e seleDta por cento) sobre os valores da Jefe. 
rãncia final, para as catagarias funcionais ele nível superior, e até o li
mita de 285% (duzentos e oitanta e cinco por cento) sobre os valclres 
da n:felência final, para as catagonas funcionais ele nlwl médio, na 
confonnidade de cntanos a serem estabelecidos em aJo do Procura· 
dor-Geral da Republica. 

LEI N" 8.4:Z8 DE 29 DE MAIO DE 1992 

CRIA A CARREIRA DE APOIO TEcNlCO
ADMINISTRATIVO DO MINISTERJO PUBLI· 
CO DA UNIÃO E SEUS CARCiOS, FIXA OS 
VALORES DE VENCIMENTOS E DÁ OU
TRAS PROVIDENCIAS. 

An. I" - Fica cnada. ao Quadro Pennanenle do Ministério Pú
blico da Uniilo, a Carre1ra de Apoio TécnJco-AdmJniSII"BUYO, consuN· 
Ida dos cargos de TécniCO, ASSISieDta e AUXIliar, confonne o Anexo I 
data Lei. 

················································································································ ................................................................................................................ 
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LEI N" 8.6l8 DE 19 DE FEVEREIRO DE 1993 

DISPOE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO 
DA CARREIRA DE APOIO TÉCNICO- AD
MINISTRA TIVO DO MINISTÉRIO PÚBU· 
CO DA UNIÃO • MPU, E DÁ OUTRAS 
PROVID~NCIAS 

CAPÍTIJLOI 
Esautura da Can'eii'B 

A:rt I" • A CarTena de apoto Técntc:o-Admmislralivo do Minis
láto Púbhco da Untlo e consuiUicla pelas categonas funciOIWS de 
Técnico, AssiStente e Auxiliar. 

··········································-···································································· 
oooooooo•O••••••••••••••••ooooooooooo•••••-••oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooaeooooooooooooooooooooo 

LEI N-Lm DE :zt DE DEZEMBRO DE ltN 
INQ.UI AS CA'IEGORIAS l'UNCONAIS DE 
A~ DE TRANSPORTE, ADMINIS-
~ DE VIGILA.NCIA E Alm!SANATO 
NO DE ASSJSTEN1E, E DÁ OUTRAS 
PROVOàlaAs. 

AIL I"· As C • h . ' de Aml'- de TIWiijiCNI8o 
Allnlltliltnllvde Vi1i!' 1' o Ai , , da c.n.u. de Apoia T6o
nillo Mnh' uivo do Mini I lu P6111111D da UIIIID. an.da ,.._Lei 
..a- 1.421, de 29 IIII..., de 1992 e re•J de pela Lei ri-
-1.621, de 19 de ,...wllilo * 1993, p ai •e a o NlwiM 
Aul .... _..._o~I--IAL 
_, __ ,, _____________ _ 

LEI N- t.AZI .. 24 DE DEZEMBRO DE liH 

C1UA AS CARREIRAS DOS SER.VJDORES DO 
I'ODIQl JtiDJCIÁIUQ, FIXA OS V AWRES DE 
SU.A~OEDÁOU'IRAS 
PROVID!Na.As. 

------·-·-· ·---------·-···---··----·-
r. i Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania J 
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O SR. PRESIDENTE (Antõnoo Carlos Magalhães) 
- Os pro1etos serão J)Ubhcados e remetodos a Cornos
são de Constotuoção Justoça e Cldadanoa 

O SR. PRESIDENTE (Anronoo Canos Magalhães) 
- Srs Senadores - e chamo a atenção pnncopalmenre 
dos Srs Loderes - acaba de chegar aquo um docu
mento ao MonoSiro da Educação. nos seguonres termos 

"Sr Presodente, em pnmeoro lugar quero lamentar 
que, por razões totalmente alheoas à vontade desse 
Monoslro e das l.oderanças dos Partidos do Governo, 
não tenha sodo possovel oncluor. no pro1eto de leo que 
ena a Gratdocação de Estomulo a Docêncoa. a tabela 
que loo objeto de mensagem adocoonal do Presodente 
da Republoca ao Congresso Nacoonal. aumentando em 
1 o•o,;, os valores dos tetas das Grabfocações 

Quero reafonnar que se o Proreto de Leo for 
aprovado no Senado na data de hoJe, o Governo as
sume fonnalmente o compromosso de, tão pronto 
se1a encerrado o processo eleotoral, envoar proJeto de 
leo ao Senado rearustando a tabela de acordo com 
os valores constantes da Mensagem do Presodente 
e propora que essa tabela tenha efeoto retroatovo a 
data de promulgação da leo. 

Por outro lado, convodo a Andes - Sondocato 
Nacoonal a ondocar doos membros para partocopar da 
cormssão a ser cnada pelo Monosteno da Educação, 
prevosta no Proreto de Leo. para foxar doretnzes geraos 
do processo de avaliação dos docentes" 

O SR. PRESIDENTE (Antonoo Carlos Magalhães) 
- Recebo, lambem, o seguonte ofícoo que passo a ler 

E lodo o seguonte 

"Senhor Senador, 
Tendo em vosta o compromosso do Sr Momstro 

de Estado da Educação e do Desporto fonnado no 
documento cura copoa anexo a esta, assevero-lhe 
que a doretona da Andes - Sondocato Nacoonal defen
dera, runto as Assembléoas de suas seções sondo
caos, a suspensão da greve nacoonal dos docentes 
das lnstotuoções Federaos de Ensono Supenor a partor 
da prõxoma semana• 

O SR. PRESIDENTE (Antonoo Carlos Magalhães) 
- Como se vii, a exemplo do que ocorreu com o as
sunto antenor. ha pontos lambem polêmocos, que o 
Senado so poderá votar se houver uma concordân
Cia absoluta das suas L~erança.;. Isso porque, evo
dentemente, tenamos que transogor com o Regomen
to, em questões omportantes, para que essa matena, 
que é relevante, fosse votada, em parecer da comos
são, em plenano Dai por que so posso submeter o 
proJeto que foo lido, bem como a defesa do Monostro 
para a proposoção e a do Professor Renato Oloveora, 
Presodente da Andes, se houver uma concordãncoa 

abso(uta do Plenar•o Da• por que tenho o dever e a 
obngação de ouv1r os L1deres e mesmo aqueles que 
qu1serem se mamfestar sobre esse assunto de 
suma gravidade 

O SR. NABOR JUNIOR IP\,DB - AC) - Sr 
Pres•oente peço a palavra 

O SR. PRESIDENTE oAnronov Canos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Nabor Jun1or 

O SR. NABOR JUNIOR oPMDB- AC Como 
Loder Sem revosão do orador J - Sr P'esodenre, Sr"s 
e Srs Senadores quero externar a posoção aa Ban
cada do PMDB a proposoto da consulta que v Ex• 
faz ao Plenano Estamos onreoramente de acordo que 
se vote essa propOSIÇão que 1a fo1 aprovada na Câ
mara dos Depurados para põr termo a essa greve 
dos professores un1versnanos. que JS demanda ma1s 
de 90 doas Por outro lado alem ao recesso parla
mentar que vamos m1c1ar nas prO)I.Imas horas. tam
bem temos a dofoculdade de aprovar essa matena Ja 
90 doas antes do penado eleotoral Então, a oportuno
dada e esta de vo!annos como a contnbuoção do 
Senado Federal para superar essa greve dos profes
sores. dos docentes das umvers1dades federaas, a 
f1m de que se rem1c1em as aulas sem ma1ores pre1u•· 
zos para os alunos e os seus responsave1s 

E a nossa posoção, em nome da Bancada do PMOB 
O SR. ESPERIDIÃO AMIM (PPB - SC) - Sr 

Presodente, peça a palavra 
O SR. PRESIDENTE (Antonoo Canos Magalhães) 

-Com a palavra o Senador Esperodoão Amom e. pos
tenannente, o Senador Edoson Lobão 

O SR. ESPERIDIÃO AMIM (PPB - SC Coma 
Líder Sem revosão do orador ) - Sr Presodenre, Sr"s 
e Srs Senadores. antes de expressar a m1nha 
anuêncoa, e o faço lambem em nome do meu Parto
do, sonto-me no dever de fazer um brevossomo regos
Iro· V Ex" tem plenas condoções de avaloar. como 
Presodente do Senado. como Presodente do Con
gresso, o rroomento omportante que estamos a vover 
nesta oportunodade lnclusove na espaço de tempo 
em que V Ex" exerceu ontennamente a Presodêncoa 
da Repúbloca, nunca deoxou de dar a sua controbuo
ção na busca do entendomenta. que. parece, pelos 
documentas que V Ex1 acabou de nos ler. estarroos 
vendo chegar, pelas expressões que chegaram ao 
nosso conhecomento Quero dozer por osso. não ape
nas na condoção de Senador que acompanhou atova
mente todas as démarches que se desenvolveram. 
mas lambem na condoção de protessor da UnNerso
dade Federal de Santa Catanna. que. aonda que pela 
voa transversa. depoos de 90 doas de greve, esta 
oportunodade de acordo não pode ser desperdoçada 
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De sono@ Sr Pres1dente Que emendo que o AegT

mer ToJ :l.:.. Send :lc nãc estara sendo VIOlentado se esta 
Casa aorec1ar a rnatena em reg1m€' de urgéoc1a urgen
TISS•ma na reorma aue .::s crrcunsran~..•as deterrnrnam 

Mune -:•[ rr~ado 
O SR PRESIDENTE tAn!C,ol,' Ca~os Magalhaesr 

- C.Jrn a pala...ra o Se,ador Ed•s.on Lobão 
O SR EDISON LOBÃO rPFL - MA Com<> L•

der Sem rev•sà"J do crador l-Sr Presidente, Srls e 
Sros Ser::tdores esse e 'Jr'T'I as.sunt0 que passou a 
ter reTevanc,a o,?<'T" ncsso PaiS Essa Situação não 
poo~ pross.:-g .... •r Ahnal as famallas e Que estão sen
do preJudTtadas. hOJe em nosso Pa1s com a greve 
'lue :a 'lura r""aTs te~po do que devena 

Temos C• compr•lmTsso da Andes Que V Exa 
acaba de ler ~e Que trabalhara no sentido de sus
pen.::Ser a gre\ e e- o ohcro do Mmrstro da Educação 
que segu·a"''ie .. ~e tal3 err nome do Governo e me
rece 0 noss'J apre~.,·o a nossa confiança Por conse
quêrcla Sr Pres1dente entendo que devemos aca
lar o ped1d0 ao M1nrs1ro da Educação e votar este 
protelo agora a1nda oue com as lac1lldades que V 
E~ propõe -:na r denrro do Reg1mento 

Esta e a (1:1nlàj çortanlc do Part1do da frente 
l1bera1 

O SR. PRESIDENTE (Antomo Carlos Magalhães! 
- E 1... gostc1na de OLJV1r a opnào dos Integrantes do Bloco 

O SR EDUARDO SUPLICV !BiocoiPT - SP 
Como L1der Sem rev•.s.ãü do orador ) - Sr Presiden
te ava:1aMV~ como 1rrponante c esforço que agora 
se e:;:a aa.nac- para Si" chegar a wm entend1memo e 
sup.;:rat c-:. 1n-.passes deccrremes Cessa greve tão 
orolor"'gada dos prores5ores Observamos que o M•
n1'3lro da E':iuc...açàv df"mcrou mu1to em proceder a 
lJm d•alogü que sena oe bom senso 

A proposta Que chegou ao Congresso N~•onal 
contem 1mpropnP.dades mclus1ve do ponto de v1sta 
constrtuc1onal Na Cãmara dos Deputados. a Banca
da da Opos1ção a avahou e votou contranamente. 
mas cons1deramos necessano que haJa a votação 
dessa matena levando se em conta lambem os dors 
documentos 01vu1gados agora por V Ex" 

Portanto somos a lavor de que se1a votada 
essa matena 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Ca~os Magalhães) 
- Ha um cc.nsensc. peta votação aa matena Penso 
Que o 1deal sena o term~no da greve. mas como c 
orgão competente 1ntorma que a greve na próxtrna 
semana sera encerrada, JUlgo que a votação sena 
u!ll a1nda na sessão de hote 

Entãú apos a le1tura de todo o expedrente. 
esse processo lera pnondade Para relata-lo, soliCitO 
ao Pres1dente da Com1ssão de Conslrturção. Justrça 

e C1dadama. Senador Bernardo Cabral, que o faça 
na ocas1ão oportuna 

O SR PRESIDENTE !AntoniO Carlos Magalhães) 
- Sobre a mesa requenmentos de urgénc1a que se
rã•:" l1dos pelo Sr 1" Secretano em exerc1C1o, Sena
dor Joel de Hollar"'da 

São hdos os segu1ntes 

REQUERIMENTO N• 459. DE 1998 

Senhor Presidente 
Requeremos urgenc1a. nos termos do arl 336, 

allnea b, do Regunento Interno para o PLC n• 28198. 
que aulonza a promoção posl mol1am do Procurador 
da Republica Pedro Jorge de Melo e Silva 

Sala aas Sessões. 1° de 1ulho de 1998 - Joel 
de HDIIanda - Sérg1o Machado - Francelino P• 
reora - Nabor Júnior- Eduardo Suplicy. 

REQUERIMENTO N" 460, DE 1998 

Senhor Presidente. 
Requeremos. nos termos do art 336. alínea b, 

do Reg1mento Interno do Senado Federal. urgêncra 
para o Pro1eto de Le1 da Gãmara n• 31, de 1998 (n° 
4 600-N98 na Casa de Ongem), que d1spõe sobre a 
aplicação da Gratlf1cação de Gond1ção Espec111l de 
Trabalho - GCET. cnada pela Le1 n• 9 442. de 14 de 
março de 1997, aos m1htares do D1stnlo Federal 

Sala das Sessões 1• de iUiho de 1998 - Edllon 
Lobão - Beno Veras - Nabor Jilnoor - Jefferson Pé
res - Sergoo Machado - Jose Eduardo Outra. 

REQUERIMENTO N• 461, DE 1998 

Senhor Presidente 
Requeremos. nos termos do art 336 b, do Re

gimento lntemo.Urgénc1a para o Pro1eto de Resolu
ção n• 80198 que autonza a contratação de opera
çao de cred11o externo. no valor equ1va1en1e a alé 
US$74,000.000 00 (setenta e quatro mdhães de do
lares norte-amencanos), de pnnc1pal, JUntO ao Bras1-
l1an Amencan Me<ehant Bank, destrnada ao fmancm
mento do Programa de Reaparelhamento da Man
nha a ser executado pelo Mtntsteno da Mannha. 

Sala a as Sessões. 1 • de tu lho de 1998 - Elcio 
Alvares- Edson Lobio- Nabor Júmor. 

REQUERIMENTO N" 462, DE 1998 

Senhor Presidente 
Nos termos dos arttgos 336, b, combtnado com 

o 338, 11. do RISF. requeremos urgênc1a, para o Pro
telo de Resolução n• 81198 advindo da aprovaçio do 
Olic1o ·s· n• 44, de 1998, que "Encamrnha ao Sena
do Federal solicitação do Governo do Estado de Ro
rarma a resperto do Contrato de Abertura de Cnidllo 
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e de Compra e Venda de Atovos, formado entoe a 
Unoão. o Estado de ftoraoma e o Banco do Estado de 
Roraoma SIA - BANER. no ãmbrto do Programa de 
Apooo a Reestruturação e ao Ajuste Foscai dos Esta· 
dos. no valor de R$33 000.000,00 (lnnta e três mo
lhões de oeaos)' 

Sala das Sesões, 1° de JUlho de 1998 - Ro
mero Jucá - José Saad - Leonel Paiva - Djalma 
Bessa - João Rocha - Elclo Alvares - Bello Pa,... 
ga - Jonas Pinheiro - Ney Suaaauna - Zanete 
Cardinal - José Fogaça - Pedro Simon - Cesildo 
Maldaner - Eduardo Suplicy. 

REQUERIMENTO N• 463, DE 1998 

Senhor Poesodente. 
Nos termos dos anogos 336, b, combonado com 

o 338, 11, do RISF, requeremos urgêncoa, para o Pro· 
)elo de Resolução n• 82198 advondo da aprovação do 
Ofocoo "S" n• 45, de 1998, que "Encamonha ao Sena
do Federal solocrtação do Governo do Estado de Ro
raoma a respsoto do Contrato de Confossão, Assun
ção, Consolidação e Refonancoamento de Dívodas, 
celebrado com a Unoão em 25·3·98, no imbrto do 
Programa de Apooo à Reestruturação e ao AJuste 
Foscai dos Estados, no valor de R$7.247.682,08 
(sete molhões, duzentos e quarenta e seta moi, seos
centos e ootenta e doos reaos e coto centavos)". 

Sala das Sesões, 12 de Julho de 1998. - Pedro 
Plva - Djalma Beesa -José Ssad - Bello Parga -
João Rocha - Romero Jucá - Leonel Paiva - Jo
naa Pinheiro - Ney Suaaauna - Zanete Csrdlnal -
Eduardo Suplicy - José Fogaça - Csaildo Malcla
nar- Pedro Simon 

REQUERIMENTO N" 464, DE 1998 

Senhor Preaodenta, 
Requeremos, nos temoos do An. 336, allnea b, 

do Regimento Interno do Senado Federal, urgêncl& 
para a MSG 157198 

Sala das Sessões, 12 de Julho de 1998 - Edl
aon Lobio- Nabor Júnior- Jafferaon Nree. 

REQUERIMENTO N" 465, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos teomos do an. 336, 

allmia b, do Regimento Interno, para o Poqeto de 
Leo da Cimara n• 37, de 1998. 

Sala das Sessões, 1° de JUlho, de 1998 - Elclo 
Alvaras - Editlon Lobio - Junta Marlaa - Nabor 
Júnior - Esparidilo Amlm. 

REQUERIMENTO N" 468, de 1998 

Nos termos da alínea b, do an. 336, do Rego· 
manto lntamo, requeremos urgênCia para o Proj810 
de Lao da Cãmara n" 23, de 1998, de oniCI&tova do 

Senhor Presodente da Republica, que "concede pen
são especoal a Alysoano Távora Folho". 

Sala das Sessões, 1° de JUlho de 1998 - Elclo 
Alvares - Geraon Camata - Francilino Pereira -
S6rgio Machado. 

REQUERIMENTO N• 467, DE 1998 

Senhor Presodente, 
Requeremos urgêncoa. nos tennos do an 336, 

allnea B. do Regomento Interno. para ProJetO de De
creto Legoslatovo n• 91, de 1998. 

Sala das Sessões, 1° da JUlho de 1998 - Elclo 
Alvares - Nabor Junior - Jefferaon P6rea - Hugo 
Napoleão. 

O SR. PRESIDENTE (Antonoo Carlos Magalhães) 
- Srs Senadores, os oequenmentos de urgêncoa. 11· 
dos na presente sessão, senam votados após a Or
dem do Doa. confonne dospõe o Regomento Interno 
Entretanto, quero dozer que, tendo em vosta que ai· 
gumes dessas matenas serão votadas aonda hoje, 
como e o caso da gratdocação do MEC, eu consode
rana de bom alvdoe que elas fossem votados agora e 
não apos a Oodem do Doa, porque, senão, haverá 
duas Ordens do Doa 

Os Srs. Senadores que estoveoem de acordo 
com a proposta da Mesa, queoram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovada 
Passa-se a votação dos oequenmentos de ur

gêncoa 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhies) 

- Em votação o Requenmanto n• 459, de 1998, de 
urgêncoa para o ProJeto de Leo da Cimara n• 28, de 
1998 (n° 4.342/98, na Casa de ongem). de onocoatova 
do Presidente da República, que autonza a premo· 
çio poat-mortem do Procurador da República Pe
dro Jorge de Melo e Solva 

Os Srs. Senadores que o aprovam queoram 
psrmanecer sentados (Pausa.) 

Aprovado. 
Seni cumpnda a deloberação do Plenáno. 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 

-Em votação o Requenmento n' 460, de 1998, de 
urgêncl& para o Projelo de Leo da Cimara n• 31, de 
1998 (n• 4.600198, na Casa de ongem), de oniCIBIIva 
do Presidente da Rapúbloca, que dospõe sobre a aplo
cação de Grabfocação de CondiÇão Especoal de Tra
balho - GCET, cnada pala Leo n• 9 442, de 14 de 
março de 1997. aos moldares do Dostnto Federal. 

Em votação 
Os Sos. Senadores que o aprovam queoram 

psrmanecer sentados (Pausa.) 
Aprovado. 
Será cumpnda a deliberação do Plenário 
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O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Ma;alhães) 

- Em votação o REII!uenmento no 461 de 1998. de 
urgênc•a para o Pro)elo de Resolução n• 80. de 
1998 que autonza a realização de operação de cre
:lltO externo no valor eQurvalente ate setenta e qua
tro milhões de dolares none-amencanos JUnto ao 
Braz1llan Amencan Bank destinados ao flnancla
menro do programa ae reaparelhamento da Mannha 

Os Srs Senadores que o aprovam que1ram 
permanecer sentados (Pausa l 

Aprovado 
Sera cumpnda " deliberação do Plenano 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Ca~os Magalhães) 

- Em votação o Requenmento n• 462 de 1998. de 
urgênc1a para o Pro)elo de Resolução n• 81, de 
1998. adv•ndo da aprovação do Ol•c•o S 44/98, que 
encam1nha ao Senado Federal solicitação do Gover· 
no do Estado de Rora1ma a respe1to do contrato de 
abertura de credito de compra e venda de at1vos, flr· 
mado entre a Un1ào. c Estado de Rora•ma e o Banco 
do Estado de Rora1ma - Baner. no ãmbrto do Pro· 
grama de Apo1o a Reestruturação de Ajuste F1scal 
dos Estados. no valor de R$33 milhões rea1s 

Os Srs Senadores que o aprovam que1ram 
permanecer sentados (Pausa ) 

Aprovado 
Sera cumpnda a del1beraçãu do Plenano 
O SR. PRESIDENTE tAnton"' Canos Magalhães) 

-Em votação o Requenmento n° 463 de 1998 de ur· 
genc1a para o Projeto de Resolução n" 82. de 1998 
adv1ndo da aprovação do Of•c•o S 45/98 que encam•· 
nha ao Senado Federal soloc1tação do Governo do Es· 
tado de Rora1ma a respeito do Contrato de Conf•ssão. 
Assunção Consolidação e Ref1nanc18mento de DIVI· 
das celebrado com a Umão em 25·3·98 no ãmb1to do 
Programa de Apo1o a Reestruturação de Aruste de 
F1scal dos Estados no valor de R$7 247 882,08 
(sete m1lhões. duzentos e quarenta e sete m1l, seiS
centos e o1tenta e d01s rea1s e o1to centavos) 

Os Srs Senadores que o aprovam que1ram 
permanecer sentados (Pausa ) 

Aprovado 
Sera cumpnda a deliberação do Plenano 
O SR. PRESIDENTE (Ant<XliO CarloS Magalhães) 

- Em votação o Requenmento n• 464, de 1998 de 
urgência para a Mensagem n• !Si. de 1998 q"e so· 
llc1ta a elevação do limite de end1v1damento da Pe· 
trobras. assinado pelo Senador Ed1son Lobão e d•· 
versos Srs Lideres Part1dar~os 

Os Srs Senadores que o aprovam que~ram 
permanecer sentados (Pausa ) 

Aprovado 
Sera cumpnda a dellberaçao do Plenano 

O SR PRESIDENTE (Anton"' Carlos Magalhães) 
- Em votação o Requenmento n• 465. de 1998, de ur· 
genc1a para o Pro)eto de Le• da Cãmara rf' 37, de 
1998 que d12 respe1to a grat~1cação para o MagiSteno 

Os Srs Senadores que c aprovam que~ram 
permanecer :;entados :Pausa ) 

Aprovado 
Sera cumpr~da a deliberação do Plenano. 
O SR. PRESIDENTE (Anton"' Carlos Magalhães) 

- Em votação o Requenmento n• 466, de 1998, de 
urgênc•a para o Proreto de Le1 da Cãmara n• 23. de 
1998 que concede pensão espec1af a Elys1áno Tá
vora F1lho 

Os Srs Senadores que o aprovam que1ram 
permanecer sentados (Pausa ) 

Aprovado 
Sera cumpnda a deliberação de plenáno. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio CarloS Magalhães) 

- Em votação o Requenmento n• 467, de 1998, de 
urgênc•a para o Protelo de Decreto LegiSlatiVO n" 91, 
de t998 (n• 575197. na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Tratado sobre a Não-Proliferação 
de Armas Nucleares, conciUido em t• de rufho de 
1968, com v1stas a adesão pelo Governo Bras1le1ro. 

Os Srs Senadores que o aprovam que1ram 
permanecer sentados (Pausa ) 

Aprovado 
Sera cumpnda a deliberação de plenano 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 

- Encerrado o tempo dest•nado ao Exped•ente 
Passa-se a 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa requenmento que sera lido pelo 
Sr t' SecretariO em exerc•c•o. Senador Joel de Hol· 
I anda 

E hdo e aprovado o segu1nte 

REQUERIMENTO N• 468, DE 1998 

Senhor Pres•dente, 
Nos termos do art 175, ahnea d, do ReQ11n9ntO 

Interno requeiro Inversão da Ordem do DIB, a f1m de 
que a matena constante do •tem • 3 se1a submetida 
ao Plenar1o em pr1me1ro lugar 

Safa das Sessões. 1°tufho de 1998 -Senador Pe
droS•mon. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magaflães) 
- Sera cumpr~da a deliberação do Plenano 

ltem3 
Votação em turno un1co do Requenmento 

n• 445 de 1998. do Senador Elc•o Alvares. soflcllan· 
do. nos termos reg1menta•s. que. sobre o ProtelO de 
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Le1 do benado n• 20, de 1996-Complementar, de au
tona do Senador P.:lro S1mon, que d1spõe sobre a 
partiCipação da população e de suas ent1dades no 
processo 01çamentano. alem da Com1ssão constan
te do despacho 1n1c1al de d1stnbu1Ção seta ouv1da. 
lambem. a de ConstituiçãO, JustiÇa e Cidadania 

Em votação o requerimento 
O SR. EDUARDO SUPLICY (BiocoiPT- SP) -

Sr Presidente, peço a palaviB para encam1nhar. 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Calkls Magalhães) 

- Concedo a palavra ao Senador Eduardo Supl1cy 
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT - SP 

Para encam1nhar Sem rev1são do orador.) - Sr Pre
Sidente, Sr"s e Srs Senadores, o proJeto do Sena
dor Pedro S1mon, relat1vamente ao OIÇIImento Parti· 
Clpai!Vo, tem o condão de pi'OpiCiar oportunidades 
para que os mBJS d1wrsos segmentos da população 
possam 1nfluenc1ar ma1s de perto as dec1sões de ela
boração do Orçamento, tanto da parte do ExecutiVO 
quanto da parte do Legislativo E multO Importante 
democrat1zannos as deciSÕes. pnnc1palmente sobre 
o que é ferto com o d1nhe1ro do povo. 

O Senador Pedro S1mon teve oportunidade, na 
r.1dade de Porto Alegra, de acompanhar de perto. em 
que pese se1a S. Ex• do PMDB, o que as admlmstra
çães do Part1do dos Trabalhadores - de Oliv1o Ou
tra, Tarso Genro e, agora. de Raul Pont - f1zeram 
Pessoalmente, t1ve oportumdade de observar, em 
reun1ões de baorro em Porto Alegre, a maneora 
como o prefetto. JUntamente com seus secretanos. 
reune-se com a população e pergunta as pessoas 
do baorro qua1s suas pnmeoras necessidades e pno
ndadeõ 

Fo1 desenvolvida uma técn1ca pela qual o pre
feito, ao def1mr pnondades, consc1ent1za a população 
de que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo e, 
por 1sso. especlfoca quaiS as maiOres necessidades 
de cada ba111-o. Alguns bairros são 111815 bem aqui
nhoados que outros, mas sempre falta algo seJS um 
posto de saúde, uma escola, um parque, uma ál8a 
de lazer, de cullu18, at!VIdades as ma1s d1versas 
Com a utiiiZSção dessa Slstemábca, as pessoas de 
uma região da Cidade se tomam solldánas ás neces
sidades de outras; ha um procedimento maiS IBCIO
nal e democrátiCO. 

O Senador Pedro S1mon, notando ISSO, aval10u 
que se11a Interessante, de alguma mane1ra, estender 
taiS pnncípiCIS e procedimentos aos Estados e à 
Un1ão O seu pi'O(Sio prevê a poss1b1IK1ade de seg
mentos da população e entKiades as maiS dMII'Sas 
serem ouVIdos, seJS pelo Poder Execut1vo, se(S pelo 
Poder LegiSlatiVO. T~&ta-se de um rnstrumento murto 
dernocrábeo. 

Portanto. Sr. Presidente. aval1o que sena o 
caso de acelerannos a aprec1ação e votação desta 
matena Não vejo que razão lena a ComiSsão de 
ConstitUIÇão, Just1ça e C1dadama para exam111ar 
mazs uma vez esta proposzção 

Adema1s. preocupo-me com o que ocorre hoJS 
nesta Casa neste semestre. hata v1sta o empenho 
de V Ex• O lato concreto e que. em v1rtude de de
savenças no ãmbrto da base de apooo ao Govemo e 
por não haver s1do desognado novo presidente ou re
lator da Com1ssão de Orçamento. continua o Sena
dor Ney Suassuna como Presodente e Relator. Qua
se não houve este ano d1scussão sobre a Le1 de Di
retnzes Ooçamentánas Tovemos um procedrmento, 
neste semestre, causado por múmeros fatores, que 
somplof1cou esse debate Se v1ennos a aprovar com 
maoor 18podez o proJeto sobre o OIÇIImento Partocopa
IIVO do Senador Pedro Somon, estaremos colaboran
do paiS que o Congresso Nacoonal se dê conta de 
que maos e maos deveremos ter procedimentos OG 
maos democratocos possove1s paiS a apreaação das 
maos d1versas matenas 

Assim, fonnulo um apelo ao Senador Efclo Alva· 
1118, autor deste raquenrnento. pPra que o lebre da pauta 
e. IISSIItl, possamos vcrtar essa matena o quanto antes. 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MTl - Sr. 
Presidente, peço a palaVIa para encamnhar a .aação 

O SR. PRESIDENTE (Anlonoo Calkls Magalhães) 
- Concedo a palavl8 ao Senador Ca~os Bezerl8, 
para encaminhar a votação 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT. PaiS 
encamrnhar. Sem revosão do orador ) - Sr Presrden· 
te, Sr"s e Srs Senadores, sou totalmente favorável 
ao projetO do Se~~ador Pedro Simon poiS este procu
ra movar a apreci8Ção da questão o1Ç81118ntana no 
Bras11 E quero dozer aos Srs. Se~~adores que a Co
rmssão de Orçamento Já vonha fazendo essas aber
turas 11a doscussão do OIÇIImento 

Quando Relato, -Geral do Orçamento, na Co
miSsão presidida pelo Deputado Zequ1nha Samey, 
abnmos as diSCussC5es do OIÇIImento em Iodas as 
regrões do País. Chamamos deputados, governado
res, prefeitos, a sOCiedade. Em cada cidade-pólo de 
uma reg~ão haVIa essa discussão. Abnmos uma pá
giiiB 118 Internet, onde colocamos o OrçamerltO à drs
posoção de Ioda a socoedade brasileira. Em 1982, em 
Rondonopol1s, Mato Grosso. quando prefeito munoci· 
pai, JS fazíamos o orçamento partoclpai!VO. Crera que 
f01 o pnme1ro orçamento partiCipatiVO do BraSil. 

Sr. Presidente, essa ~~~atena é da mSIS alta lrn
portãncoa Temos de avançar 11a questão orçamentá· 
118, como a maoo11a dos palses do mundo. cujOS le-
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gJslatJvos acompanham o processo orçamentano 
deste a sua formulação JnJcJal, diferentemente ao 
Bras11 onde o Poder Leg1slatJvo so toma conheci
mento da matena quando esta chega ao PreSidente 
do Congresso Nac1ona1 Ate então ela e quase que 
totalmente desconhec.Jda por parte dos Parlamenta
res. que não partacapam das decasões do Executivo 
na elaboração do Orçamento 

Contudo. Sr Presidente penso que este proje
to merece uma diSCussão maas aprofundada. maas 
apnmorada Não se1 se hOJe. Senador Pedro $1mon 
1a estanamos preparados para reahza-la Eu gostana 
de lazer um estudo ma1s profundo deste projeto Sou 
favorável a matena, mas esse estudo servma para 
demonstrar se o projeto esta perte1to ou se precisa
na de alguma 1novação para apnmora-lo 

Cre1o que este e um dos melhores pro1etos 
apresentados na aluai Legislatura, um dos ma1s Jm
ponantes O Bras11 tem uma lradJção nefasta na 
questão orçamentana. com o regastro de m1111lO tu
muRo e mUitos problemas ocorndos na Com1ssão do 
Orçamento do Congresso mas. apesar de todos os 
acontecimentos do passado, a Com1ssão vem avan
çando de mane•ra celere e apnmorando a prataca or
çamentana E esse proJeto v1sa ao apnmoramento e 
a democratização ma1or da questão orçamentana 

No entanto, votare• favoravelmente ao requen
mento do L1der do Governo, Senador Elc•o Alvares 
com relação a devolução desse pro1eto à Com1ssão 
de ConstitUIÇãO e JustiÇa ao Senado porque ah tere
mos um forum a maiS para avaliar e debater o tema 

Eram essas as nossas cons•deraçoes Sr Pre
Sidente 

O SR ANTONIO CARLOS VALADARES 
(Bioco/PSB - SE) - Peço a palavra Sr Pres1cdente 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães! 
- Concedo a palavra a V Ex• para encaminhar a 
votação 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 
(Bioco/PSB - SE Para encaminhar a votação Sem 
reviSão do orador) -- Sr Pres1dente. o Orçamento 
federal o dos Estados e o da ma1ona dos MunJcJ
pJos bras1le~ros têm s1do. como temos d1to repeti
das vezes. uma verdade~ra peça de l1cção Duran 
te a sua elaboração o Execut1vo em gabinetes 
com ar cond•c•onado reune seus tecmcos e cons
troJ uma peça que. a pnme~ra VISta dest1na-se a 
comumdade e aos Cidadãos que não têm nenhuma 
formação tecn~ca Trata-se de um pro1eto mu1to 
complexo As peças são elaboradas e encaminha
das ao Congresso Nac1onal para aprec1ação. mas 

formuladas de mane1ra a d1f1cultar o entendimento 
ate dos propnos Parlamentares Quantas e quantas 
vezes os Deputados e Senadores Integrantes das co
missões m•stas têm que consultar assessores es
pec•ahzados para poderem opmar sobre determi
nadas matenas' O ma1s grave é que. além de 
complexas por vezes as matenas. em seu proces
so de elaooraçao em sua or1gem, não têm por 
base a comumdade a ser beneftclada 

Cre1o que o Senador Pedro S1mon, que tem 
lido uma atuação marcante no Senado com a apre
sentação de proposições movadoras, por me1o des
se projeto, repete seu espmto 1deahsta Ao ser sub
metida a Casa. a matena traduz a democraiJZação 
do Orçamento em sua fase JnJcJal JUnto ao Poder 
Executivo e durante sua discussão no Poder LegJsla
!Jvo Não ve1o por que seta aprovado nequenmento 
para procrast1nação da aprec1ação desse proJeto, 
mesmo porque em mu1tas comunidades brasJfe1ras, 
pnnc•palmente nos Mumc•p•os, o orçamento p&rtiCI· 

pat1vo tem s1do o cammho adequado para o atendi
mento aos Interesses e ObJetiVOS da comurudac:le. 
Sou lavoravel in totum a esse projeto de le1 comple
mentar de autona do Senador Pedro S1mon. Mas a 
aprovã.ção desse requenmento coloca em xeque 
uma at1v1dade oormal do LegJslatJvo, qual sejB, a de 
1novar no Que d1z respe1to a pan1c1pação cada vez 
ma1or da soc1edade nos dest1nos do nosso Pa1s. 
Voto favoravelmente a propos1ção do Senador Pe
dro S1mon mas contra o requenmento que promove 
o seu ad1amento 

O SR. GERSON CAMATA (PMDB - ES) - Sr. 
Presidente peço a palavra para encammhar a votação 

O SR PRESI.JENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 
- Para encaminhar a votação, tem a palavra o Sena
dor Gerson Camata 

O SR GERSON CAIIATA (PMDB- ES. Para 
encaminhar a votação Sem rev1são do orador.) -
Sr Pres1dente ontem. durante as discussões na 
Com1ssão de Assuntos EconômJCos observamos 
que grande pane dos colegas l1caram em dúvida 
quanto a const1tuc1onahdade da excelente IOICI&tl
va do Senador Pedro S1mon Por quê? O projetO 
de leo obnga e determma às assembleias a càma
ras mumc,pa1s Que laçam. em prazo l1xado, uma 
determ1nada le1 E a1nda condiCIOna como deve ser 
a le1 Ou se1a. deverão promover uma legiSlação 
que tera que ser de tal forma. E uma JnterferênciB. 
a meu ver mdev1da. nos assuntos mtemos das cê.
maras mumc1pa1s - dos MumcJpiOS, portanto -
das assembleias legJslaiJvas e dos Estados Ou-
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çam este art1go. Sl'"s e :Srs Senadores 'No prazo Sr Pres1dente o meu Quendo e bnlhante Se-
de 360 d1as a partir da promulgação desta le1 a nadar do Espmto Sanlo deu um show, e agora está 
Un1ão. os Estados e os Mun•c•o•os aprovarão le1s dando exohcações aQui atras Ouena responder ao 
com a f1nalldade de ." Ou se1a a1nda obnga a que S Ex' d1sse Peço, portanto s1lênc1o para que 
que haJa a aprovação E se a assembleia não eu possa fazê-lo S Ex• esta sentado neste momen-
aprovar? Pela expressão "deverão aprovar" con- to e f1co sat•sfetto com asso 
ciUI·Se que essa le1 não pode ser recusada. tem de Sr Pres1den!e esse pro1eto. eu 1a o alterei 
ser aprovada E 1mperat1vo o comando Trata-se três vezes apos ouv1r a assessona da Casa 
de uma 1nterferênc1a VIOlenta Os vereadores bra- Como d1Z o nobre Senador do Mato Grosso, essa 
s1le~ros e os deputados estaduais terão de aprovar norma 1a esta sendo aplicada na c1dade em que S. 
a le1, não poderão recusa-la Cont1nuo. Sr Pres1- Ex• fOI prefe1to No R1o Grande do Sul. o Governo 
dente '(. ) com a f1nalldade de def1n1r formas de do Estado a aprovou. e ela sera observada no Or-
organlzação e funcionamento de aud1ênc1as publl- çamento do prox1mo ano Não e pelo fato de o pro-
cas bem como a part1c1pação de pessoas e enllda- 1eto ser do PT que de1xaremos de reconhecer a 
des Interessadas, estabelecer cntenos para o sua 1mportãnc1a e o seu s1gmhcado Ele sofreu ai-
atendimento de demandas. respeitado o disposto terações profundas na assessona ]Und1ca do Se-
no art 6°, e estabelecer o numero de ass~naturas nado e wa consolidar o QUe o Senado e a Câmara 
necessáno para o encaminhamento ' lá estão fazendo F01 d1to. com razão. que o aluai 

Ass1m, acredito que o requenmento que os L1- Presidente da Com1ssão do Orçamento tá está ob-
deres encaminharam, sol~ertando que se ouça a Co- servando 1sso na d1scussão do Orçamento. O de-
missão de ConstitUição Just1ça e C1dadama e funda- bate 1a esta democratizado. e verdade, não por ob-
mental. Eu, por exemplo, que não tenho formação ngação, mas por livre e espontânea vontade. De 
]UfldiCB, sou economista, não me considero em con- repente podem mudar de 1de1a Então, o protelo 
diÇõeS de votar sem um parecer da Com1ssão de va1 determ1nar que 1sso se1a fe1to O obtetlvo dele 
ConstrtUição e Just1ça. Penso que 1nclus1ve os cole- é democratizar o Orçamento la no ExecutiVO 
gas formados em D1re1to, JUnstas que estão na Casa. o Congresso cnou uma Com1ssão Parlamen-
tambem gostanam de ter o suporte de um parecer lar de lnquento que 1dent1f1cou os 'Anões do Orça-
daquela Com1ssão, d1ante da mane1ra 1mpenal com menta" e cassou 0 mandato de alguns parlamenta-
que o pro1eto de le1 determ1na as câmaras e assem- res Houve um grande escândalo Gostana de lem-
blelas que façam dessa ou daquela forma 1nterfenn- brar que na verdade. 0 Congresso, ao usar do seu 
do na sua autonomia Era o encaminhamento que d•rerto de apresentar emendas. não g•ra ma1s de 3% 
gostana de fazer, agradecendo a V Ex•. Sr Pres1- do Orçamento Como d1sse mUlto bem o nobre rep-
dente resentante do Mato Grosso. o Orçamento é feito, 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra ao em1nente Senador Pedro 
S1mon 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS Para en
caminhar Sem rav1são do orador ) - Sr. Presiden
te, na verdade, esta Casa, quando quer, vota, 
quando não quer. não vota Vamos votar daqUI a 
pouco proJetes que chegaram aqu1 ho1e de manhã. 
Acho rsso correto, necessário, JUSto. Devemos vo
ter a proposição. 

Esse proJetO é de 1996, fo1 aprovado, por una
nimidade, na Com1ssão de Assuntos Econõm1cos, e 
ve1o a plenáno, quando o Senador Romero Juca 
apresentou uma emenda V1sando a sua d1scussão. 
o proJBIO vaRou para a refenda Com1ssão Entretan
to, o Senador Romero Juca fez questão de ret~ra-la. 
Sr Presidente; ret1rou a emendla que provocou a 
volta desse proJetO à Com1ssão de Assuntos Econó
miCOs 

em s1g1lo, nos escalões 1ntermed1anos do Executlllo. 
FUI L1der do Governo e VI 1sso O M1n1stro de Fazen
da da época, Fernando Hennque, e o Presidente da 
República quenam conhecer os dados para anahsá· 
los e debatê-los. Na verdade, multas vezes, nem o 
M1n1stro toma conhecimento d1sso, porque é nos es
calões 1ntermed1ános que ISSo acontece. é lá que 
as empresas 1mlueriC1am De repente aparece urna 
obra nova, e mnguém sabe por quã Uma estradla 
que deve ser cor~eluída fiCa parada, enquanto outra 
é começada. porque os agentes externos fui'ICIO
nam mUlto ma1s nos escalões 1ntermedlános do que 
no Congresso 

O que queremos, Sr Presidente, não é t1rar do 
ExecutiVO o poder de elaborar o Orçamento, o que 
queremos não é 11rar do Congresso o poder de deci
dir, mas fazer com que, na elaboração do Orçamen
to, o Poder ExecutiVO escute a SOCiedade QuaiS as 
verbas que serão aplicadas no R1o Grande do Sul? 
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Sao la•s e ta1s Então vamos ouw o povo do R•o O SR PRESIDENTE (AntoniO Ca~os Magalhães) 
Grande ac Sul para saber se e •sso mesmo que ele - Em votaçao o requenmento 
quer Qua·~ veroas Serão dest•nadas a"""J Esomto Os Srs Senadores que o aprovam que1ram 
Santo"' Sao essas Então vamos ouv•r a soc•edaele permanecer sentados c Pausa 1 

a Ass.emble•a Legrslar .... a os empresanos a unrvers•- A.provada os vo,os contranos dos Srs Sena-
da-je as t:'1t•dades re~·rese:ntat,vas para sabermos d::re:; J )S€' Eduardo Outra Romero Juca Pedro SI-
se estao lie acordo DePO•s C\ Orçament.:. v1ra para mon Anton•o Carlos Valadares Cas•Jdo Maldaner 
esta Casa E tornara permanente o mede, de ag•r que Eauarao Supucy Sebastião Rocha Laura Campos e 
JB v•nha adotando Em1ha Fernandes 

Entretanto Sr PreSidente esse oro1eto 1a fo• O Pro1eto de Le1 do Senado n• 20 de 1996-
aprovado por unan1m1dade na Com1ssão O Senador Complementar va1 a Com1ssão de ConstitUição, Jus· 
Romero Juca que ttnha apresentado uma emenda. ttça e Ctdadan•a 
retm>u-a O L1der do Governo apresentou a proposta o SR. PRESIDENTE (AntoniO ca~os Magalhães) 
<te Que a Com•ssão de Assuntos Econõm1cos en- -Item 1 
v1asse o proteto a Com,ssão de ConslltUiçao Just1ça 
e C•dadan1a mas a CAE não concordou. porque a PROJETO DE LEI DO SENADO N" 77. 
mater.a 1a t1nha s1d0 votada e o umco fato novo era a DE 1998 - COMPLEMENTAR 
emenda do Senador Romero Juca que fo1 retuada tEm reg1me de urgênc1a, nos termos do 
A Com1ssão de Assuntos Econõm1cos por unamm1- Requenmento n• 4t9 de t998 - art 336, b) 
dade aprovou novamente a mater1a. que agora esta (Votação nom1nal) 
aQUI 

Sr Pres•dente, o problema e querer ou não 
querer Sabemos que geralmente todo proteto Im
portante que e aprovado por esta Casa f1ca nas 
gavetas da Cãmara dos Deputados e quando volta 
de ta vem na forma de substitutivo de autona de 
um Deputado 

Parece Que quem esta v.:,tana,,:, esta pensan· 
do Que o proteto aprovado logo tra a sanção do Pre· 
Sldente da Repubhca Não a matena oue estamos 
votando esta nesta Casa ha quatro anos e se apro
vada , .. a a Cãmara dos Deputados onde podera fi
car are dez anos Se voltar para ca v1ra na forma de 
subst1tuuvo Então teremos um tempo enorme para 
debater a mate na 

Duv1ao que o Pres1dente Fernando Hennque e 
o M1mstro da Fazenda SeJam contra essa matena 
Porem se1 que pessods nos escalões lntermedla
nos que estão aqu1 conversando com os Senado
res. são contra porque estão acostumados a usar o 
Orçamento e fazé-lo como bem entendem Esses 
não querem a transparência, mas estou certo de que 
o Pres•dente e o M•n•stro da Fazenda não são oontra 
ela 

Sr Pres•dente. esse proJeto esta aqUI ha qua-
1ro anos e se' que, com JUStiça votaremos PI"QIB1os 
que estão chegando hoJe Faço um apelo para que 
votemos logo essa mater~a, que e Importante Daqu• 
a quatro ou c1nco anos provavelmente. ela retornara 
a esta Casa Trata-se de uma obstrução desneces
sam:. Sr Pres1dente 

Agradeço a V Ex' 

D1scussão em turno un~eo, do Pro1eto 
de Le1 do Senado n• 77. de t998 - Co""le
mentar. de autona do Senador Hugo Napo
leão e outros Srs Senadores que autonza o 
Poder ExecutiVO a cnar a Reg•ão Integrada 
da Grande Teres1na e 1nst1tU1r o Programa 
Espec•al de Desenvolvimento da Grande Te
resma. no Estado do P1au1 e da outras prov1-
dênc1as tencto 

Parecer sob n" 379 de 1998. da Co
missão de ConstitUição Just1ça e C1dadama, 
Relator Senador Francelina Pere1ra favora
vet. c'Jm Emendas n•s 1 a 3-CCJ de reda
çao que apresenta 

Ao proJeto não foram oferec1das emendas pe
rante a Mesa 

Nos termos reg1menta•s. passa-se a d1scussão 
em conJunto do pro1eto e das emendas da CCJ 

Para d•scutu concedo a palavra ao Senador 
Hugo Napoleão 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI Para diS
cutir 1 - Sr Pres1dente, Sr"s e Srs Senadores, apre
sente• o presente proJeto de le• complementar tendo 
em v1sta o constante na propna ConstituiÇão da Re
publica F eoerat•va do Brasil que em seu art 21, IX. 
estabelece 

Art 2t Compete a Un1ão 
( I 
IX -elaborar e executar planos naciO

naiS e reg10na1s de ordenação do terntóno e 
de desenvolv•mento econõm1co e sociBI 
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Ja o an 48 estabelece 
An 48 Çabe ao Congresso Nacronal 

com a sanção ao Presidente oa Recubllca 
t ) d1spor sobre ma1enas oe competênc'a 
da Umão esoec1a1mente sobre 

l l 
IV - planos e programas nac1ona1s re

QIOnals e !'etor1a1s de desenvolvrmento 
Ja no Capnulo VIl da Admrnrstração 

Publrca o an 43 e seus paragrafes tratam 
exatameme oo Que as lers complementares 
devem d1spor e soore os mcent1vos regro
nars a serem estabeleCidos 

§ 2~ Os 1ncenttvos regrona1s compreen
derão alem de outros na forma da ler 

I - rgualdaae de tarrfas. fretes seguros 
( ) 

11 - turos tavorec•dos para fmanc•amen
to de at1"1dades pnontar•as. 

rll - rsenr;õPs reduções ou ddenmento 
temporano de tnbutos federa1s dev•dos por 
pessoas frsrcas ou jurrdrcas. 

IV- pnonaade para o aprovertamento 
econõm•co e soc1al dos r1os e das massas 
de agua represadas ou represave•s - nas 
regrões de ba1xa renda suJeitas a secas pe
nodiCas 

Sr Presrdente e esse o caso de Teresrna Vr
vemos este ano o El Niiio - em que, lamentavel
mente. as rntempenes castrgam o Nordeste brasrler
ro - e sabemos aue meu Estado não esta 1mune e h
vre desses males que há seculos. nos assolam 

Apresentar então um projeto que vrsa cnar a Ae
grão Integrada ae DesenvolVImento da Grande Teresrna. 
para a111eu1ar e harmonrzar as ações adm.,rstratrvas da 
Unrão. dos Estados do Praur e do Maranhão. 

Explrco por que fOI rnclurdo o Maranhão e CIIO os 
drversos mulliCIPIOS constantes da Grande Teresrna. 
salrentando Aftos Benedrtrnos. Corvaras. Cunalrnho, 
Demerval Lobão. Jose de Frertas, Lagoa Alegre. La
goa do Praur, Mrguel Leão. Monsenhor Grl. Teresrna. 
Unrão e, agora. o Munrcrpro maranhense de Trmon 

Devemos considerar. Sr Presrdente. que há 
vanas crdades nbernnhas Como sabe V Ex<, o no 
Pamarba lrmrta os Estados do Maranhão e do Praur 
e. notadamente na Caprtal e em outras crdades. 
ex1stem murtos maranhenses que atravessam o no. 
trabalham no Praur. contnbuem para o seu desenvol
vrmento - ou. eventualmente. matnculam seus frlhos 
nas escolas- e usam os hosprtars. porque Teresrna 
e, reconhecidamente. um dos melhOres centros me
drcos não apenas do Nordeste, mas do Pars Ha. en-

tão um fruxo murto grande de todas as crdades que 
crtel do oropno Estado ao Pra r.. 1 como da c1dade n
bemnna ae T1mon 

Alras por talar em f,mon esta crdade e a de Te
resrna 18 estão conurbadas - para usar a expressão de 
t~rer..omurucacões - para elertc .:.e telefonia Os seNJ
c~s lelefonrcos ae Trmon são cs utrlrzados pela Telepr
sa - Telecomunrcações do Estado ao Praur SIA. e ha 
servrços ae televrsão e ae raaro conuroaaos nas duas 
crdades parque uma e o prolongamento da outra dar 
por que eu me relenr ao Estaco do Maranhão especr
frcamente a crdade de Trmon 

Alem do Senador Luc1dro Ponella assrnaram o 
oro1eto o então Senaaor noJe Mm1stro. Fre1tas Neto 
e os Senaaores Edrson Lobão no exercrcro da Lrde
rança ao meu panrdo e Bello Parga. o que demons
tra ser rnteressante esse Projeto ate porque o Munr
CIPro ae Trmon lambem penence ao Estado do Ma
ranhão oue eles tão bem representam 

Sr Presrdente. dentro desse Pro1eto, ena-se 
um Conselho Adm1mstrauvo que coordenara as atiVI· 
dades aa Aegrão Integrada ae Desenvolvrmento da 
Grande Teresma com pan1c1pação dos repre
sentantes dos Estaaos crtados e dos Munrcrpros a 
aue trz reterêncra Para tratar. pors. dessa questão, 
rnstrtur-se exatamente o Programa Especral de De
senvolvimento da Grande T eres1na 

Vou apenas criar auas srtuações que estão 
prev•stas no art 4~ e no an 5" para aue os serv1ços 
publrcos abrangrdos. tanto os teaerars. como os de 
responsaorlrdade dos Estados feaerados abranjam 
tantas. tretes seguros - e ar ouvrao o Mrnrsteno da 
Fazenaa -. lrnhas de credrto especrars para atrvrda
cses pnomanas. Isenções e 1ncent1vos fiSCais. em ca
rater temporano. de tomemo as atrvrdades produtr
vas. em programas de geração de emoregos e frxa
ção de mão-de-obra 

Ja o ert s• drspõe que 
Os programas e proJetes pnontanos para a re

grão, com especral ênfase para os refatrvos a rnfra
estrutura basrca e geração de empregos. serão fr
nanc•ados com recursos 

l - de natureza orçamentana. que lhe forem 
destrnaaos pela Unrão na forma da ler, 

11 - de natureza orçamentana que lhe forem 
destrnados pelos Estados do Prau<. Maranhão e pe
los Munrcrpros abrangrdos pela Aegrão Integrada de 
que trata a Ler Complementar, 

III -de operações de credrto rntemas e externas 
Neste P'.lnrcular. aduzo que, pelo art 6". frca a 

Unrão autonzada a hrmar convênras oom os Estados 
do Praur ou do Maranhão e os Munrcipros ar refendes 
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Sr Presodente trata-se da real necessodade de O SR EDISON LOBAO (PFL - MA) - Sr Pre-
um plane,amenro global sldenre peço a palavra para doscutor 

Gostana de lazer um reparo na tustolocaçã<> de o SR. PRESIDENTE tAnronoo Carlos Magalhães) 
fls 04 onde ha uma rPferênc1a que somente pode - Para d1s.clJtlr concedo a palavra ao Senador Ed•· 
ter SidO fruto de erro na compos.1ç:ao h11al deste avul- son Lobã0 
so e1s que se laz re-terenc1c:: a Reg1ão Integrada de 
Desenvolvimento da Grande Sao Paulo· obVIamen
te que e da Grande Teresona 

Quero d1zer amdn. que o prOJeto recebeu três 
emendas sob a relatona do emmente Senador Fran
celina Peretra Aprove• todas as. trés A pnme•ra ofe
rece nova redação a ementa que excluo o Estado do 
P•auo porque excluodo c do Maranhão 

Foca assom. a Emenda n" O t -CCJ vazada nos 
segu•ntes termos 

Autonza o Poder Execut1vo a cnar a Reg1io In
tegrada de DesenvolVImento da Grande Teresona e 
InStitUir o Programa Especial de Desenvolvimento da 
Grande Teresma e da outras prov1dênc1as 

A Emenda n• 02-CCJ de autona do Senador 
Francehno Pereora. da ao §t' do art 1• uma redação 
que da mesma maneora que fala em Estado do 
P1aU1, manda excfu1r d expressão Hmumc•p•o mara
nhense de T1mon· Ass1m e para observar a boa 
tecn1ca legislatiVa, e de se c1tar o Estado do Mara
nhão Há um engano e peço a Mesa Doretora que 
se eventualmente. o~ Srs Se'1adores entendere"TI 
de aprovar o presente protet'J na redação fanai. a 
Com1ssào Daretora obs.erve a 1nclusao da expressão 
referida no § 1' rn fone · ·•O Estado do Poaw no 
Mun1C1p1o de T1mon Estado <l::~ Maranhao' oncJ~ se 
lê apenas Maranhão 

E. fonalmente a Emenda n° 03 CCJ que revo 
ga O art 8°, QUando af1rma revogarem-se as diSpos.
ÇàeS em contrano Isto se deve ao lato de que. hote 
realmente, como se sabe. ha a necess1dade de es 
pecrltca.rmos as leos os dosposowas legaos que estão 
sendo revogados pela novo U"~strurnento legal 

Então. Sr Presodente encerro monhas pala
vras, de antemão, agradecendo aos senhores mem
bros da Comossão de Constotuoção Jushça e Codada
nla e encarecendo aos L1deres part1danos acqUI pre
sentes e as Sr's e Srs Senadores. em sendo de 
Justoça o presente Protelo de Leo Complementar e 
acredrtando eu poamente que va servor de onstrumen 
to de desenvolvomento da Capotai de meu Estado 
para ordenar melhor seu desenvolvomento. que vo
tem "som" ao projetO que ora apresento 

Era o que eu tonha a dozer Sr Presodente 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Canos Magalhães) 
- Contonua em doscussão 

O SR EDISON LOBÃO (PFL - MA Para dos
cutor Sem rev.sà-J do orador I - Sr Presidente, va
nos Estados da Federação bras1leara tomaram a lni
CiataV"a de rnar em seus terntonos reg1ões metropoli
tanas com o obtetlvo de desenvo"'er de1ermn18das 
are as 

A onocoat•va do Senador Hugo Napoleão, que 
desde logo teve o meu apooo. o apooo do Senador 
Bello Parga e dos Senadores Lucodoo Portella e Freo
tas Neto tem ogual obtetovo Nos. quando apo1amos 
a 1n1C1ai1Va do Senador Hugo Napoleão. 1mag1namos. 
tanto quanto S E<' que uma vez cnada a Região 
lnlegrada de Desenvolvomento da Grande Teresona. 
não apenas Teres1na cap1tal mas os munteiPIOS do 
Poauo ali englobados e Ttmon. no Estado do Mara
nhão passarão por uma fase de grande desenvotvo
mento com recursos propnos desses MunrcipiOS, 
dos Estados do Paaua e do Maranhão bem como da 
Unoao Federal 

Este o ob1etovo do protelo. que VIS& lambem 
rac•onahzar os SC!'rvaços pubhcos que ah são prestados 

Penso portanto Sr Pres•dente que as popula· 
çoes desses mun•capaos serão grandemente benefi
Ciadas com a transformação do protelo em le1, e que. 
por conseouenc•a deve ser a proposação apo1ada -
E" R :.ohc•taça-: ~ue faço - pelos nossos companhei
ros do PFL e do Senado Federal 

Mu1to obngado 
O SR PRESIDENTE (Antonoo Carlos Magalhães) 

-Conto nua em doscussão !Pausa ) 
Não havendo maos quem peça a palavra. en-

cerro a d1scussao 
Em votação o pi"Ojelo. sem prejutzo das emendaS. 
A votação e nomonal, pelo sostema eletrOnrco 
Os Srs Senadores já podem votar 

O SR EDISON LOBÃO (PFL- MA)- Sr. Pre
sidente. a Liderança do PFL recomenda o voto 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC) - Sr 
Presodente a Loderança do PMDB recomenda o voto 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 
- Convodo os Srs Senadores que se encontram em 
outras dependêncoas a comparecerem ao plenáno 

1 Procede-se a votação ) 
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\'OT -\Ç..\0 NOMINAL 

PRO~ETO DE LEI DO SENADO N" 77. DE 1998 -COMPLEMENTAR 

NO Sessão 1 
Data Sesslo 01107/1998 

1• SIIC 

Ogema HELIO I' L._ 

~LITCI:!IZioO;:"QCE='~·E:.::~- :.:. :p;~.;.• .. 
QE.GrAQ ii'.I."~"E.GRP.CI.:. C:A..:Jiõ.A :,;:: -:.~E.5."t.A 

Votos S1m 54 

Votos Não 

Votos Abst. 

o 

Data I r I CIO 0 1 0711998 

Data F "Tl 01,07 1998 

Total 55 

Hora 1m c. o 17 07 08 

Hora F1m 17 22 22 

E....aoern 01107111 • 1722 
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O SR. PRESIDEHTE (Antonro Carlos Magalhães) 
- Votaram SIM 54 Srs Senadores Não nouve voto 
contra no 

Houve uma abstenção 

Total 55 votos 

Aprovado 

PalSSa-se a aprac~ação das emendas de redação 

O SR. LUCIO ALCÃNTARA (PSOB - CE) - Sr. 
Presrdente peço que V EX" regrstre o meu voto "srm" 

O SR. PRESIDENTE !AntoniO Gar1os Magalhães) 
- A Ata regrstrara o voto ''srm" do Senador Lucto Al
cântara 

Chamo a atenção. agora para a proxtma votação 
Os StS Senadores 111 podem votar as Emendas 

de Redação de n•s 1 a 3. com parecer favorável 

(Procede-se à votação.) 
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• 
EMENDAS N•s 1 A 3-CCJ. DE REDAÇÀO, AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 77, DE 1998-COMPLEMENTAR 

N• Sessão 1 
Data Sessao 01/0711998 

Pre..s ANTONIO CARLOS PMGALHAES Votos S1m: 1•sec • 
:0 Sec • Votos Nla: J•Sec: • 
411• SIIC VotosAbst. 

54 

o 
o 

Data m•c•o 0110711998 

Data F'm 01,0711998 

Total. 54 

Hora 1n1c o 17 22 47 

Hora F1m 17 26 44 

463 

Qoema hEUO F LIPM EII'IIMaDem 01.117111 • 1126 
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O SR. PRESIDENTE (Anlomo Ca~os Magalhães) 
- Votaram SIM 54 Srs Senadores Não houve voto 
contra no nem abstençãc-

Total 54 votos 
Aprovadas 
O proJeto va1 a Com1ssão 01remra para a reda

çào hnal 
O SR. PRESIDENTE (Anton1o Ca~ Magalhães) 

- Sobre a mesa, parecer da Com1ssão Drretora ofe
recendo a redação hnal. que sera hda pelo Sr 1• Se
cretano em exerc1C10 St=nador Joel de Hollanda 

E l1do o segu1nte 

PARECER N'448, DE 1998 
(Da Com1ssão Dtretora) 

Redação final do ProJetO de Lei do 
Senado n• 77, de 1998- Complementar. 

A Com1ssão D1retora apresenta a redação ltnal 
do Projeto de Leo do Senado n• 77. de t998 - Com
plementar. que autonza o Poder Executovo a ena r a 
Reg1ão Integrada da Grande Teres~na e 1nst•tu1r o 
Programa Espectai de Desenvolvomento da Grande 
T eresana. no Estado do PISUI, e da outras prov•dên
coas. consolidando as Emendas n•s 1 a 3 - CCJ, 
aprovadas pelo Plenano 

Sala de Reunoões da Com1ssão 1• de JUlho de 
1998 - Antonio Carlos Magalhães, Pres1dente -
Ronaldo Cunha Uma, Relator - Geraldo Melo -
Júnia Manse - Carlos Patrocmio - Joel de Hol
landa. 

ANEXO AO PARECER N" 448. DE 1998 

Autoriza o Poder Executivo a criar a 
Regoão Integrada de Desenvolvimento da 
Grande Teres1na e institutr o Programa 
Especial de Desenvolvimento da Grande 
Teres1na e da outras provodênctas. 

O Congresso Nacoonal decreta 
Art 19 É o Poder Executovo autonzado a cnar a 

Regoão Integrada de Desenvolvimento da Grande 
T eres1na, com o ObJetiVO de art1cular e harmomzar as 
ações admonostratovas da Unoão e dos Estados do 
Paut e do Maranhão. conforme o prevosto no oncoso 
IX, do art 21, no art 43 e no oncoso IV do art 48 da 
Constrtuoção Federal. 

§ 1° A região da q~e trata este artogo e consto
ruída pelos MuniCIPfOS de Aftos, Benedotonos. Coova
ras. Curralonho. Demeoval Lobão, Jose de Fratas. 
Lagoa Alegre, Lagoa do Poauo. Moguel Leão, Monse
nhor Gol, Teresona e Umão, no Estado do Poauo. e 
pelo MunoCIPIO de Timon. no Estado do Maranhão 

§ 29 Os Mumc1p1os que vaerem a ser constituí
dos a partar de desmembramento de terntono de Mu
mc•paos catadus no paragrafo antenor passarão a 
compor automatacamente a Reg•ào Integrada de 
Desenvolvamento da Grande Teresma 

Art 2" Sera crtado um Conselho Admomstratovo 
Que coordenara as atiVIdades da Reg•ão Integrada 
de Desenvolvimento da Grande Teresona 

Paragrafo un~co As atnbwções e a compos•
ção do Conselho Adm1mstratovo de que trata este ar
togo serão def1n1das em regulamento, dele partocopan
do representantes dos Estados do Poauo, do Mara
nhão e dos Mumcopoos abrang1dos pela Regoão Inte
grada de Desenvolvomento da Grande Teresona. 

Art 39 Consideram-se de onteresse da Regoão 
lntegraaa de Desenvolvomento da Grande Teresona 
os serv1ços pubhcos comuns aos Estados do PtBuo, 
do Maranhão e aos Mumcip1os que a ontegram, es
pecialmente aQueles relacionados as areas de Infra
estrutura prestação de serv1ços e de geração de 
empregos 

Art 4" E o Poder Execut•vo autonzado a •nst•
tuor o Programa Espectai de Desenvolvomento da 
Grande T eres.na 

Paragrafo umco O Programa Especoal de De
senvolvimento da Grande Teres1na. ouv1dos os órgã
os competentes. estabelecera. med1ante convên1o, 
normas e crttertos para unrtocação de procedornentos 
relat1vos aos servoços publocos abrangidos, tanto os 
ladera1s e aqueles de responsabolldade de entes fe
deraos como aqueles de responsabolodade dos entes 
federados retendes no art 19 , especralmente em re
lação a 

I - tantas fretes e seguros. ouv1do o M1n1steno 
da Fazenda. 

11 - hnhas de credito especoa1s para as atovlda
des pnontanas 

III - tsenções e mcentiVOs f1sca1s. em caráter 
temporarto, de fomento a atovodades produtovas em 
programas de geração de empregos e bxação de 
mão-de-obra 

Art 5" Os programas e proJetos pnontános 
para a regoão com espectai ênfase para os relabVOS 
a Infra-estrutura basoca e geração de empregos, se
rão f1nanc1ados com recursos 

I - de natureza orçamentana, que lhes fontm 
destonados pela Unoão na forma da leo, 

11 - de natureza orçamentana que lhes fontm 
destonados pelos Estados do Poau1, do Maranhio e 
pelos Munocop1os abrangodos pela Regoão Integrada 
de que trata esta le1 complementar; 

III - de operações de credito externas e ontemas 
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Art 6° A Unoão podera frrmar convên1os com os 
Estados do P1aw. do Maranhão e com os Munoc1p1os 
refendas no§ 1" do art 1•. com a f1nalldade de aten
der ao disposto nesta le1 complementar. 

Art 7° Esta le1 complementar entra em v1gor na 
data de sua publicação 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Ca~os Magalhães) 
- Aprovado o proJetO e estando a matena em reg1me 
de urgênc1a, passa-se a 1med1ata aprec1ação da re
dação f1nal 

Em d1scussão a redação f1nal (Pausa ) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

d1scussão 

Em votação a redação f1nal. 
Os Srs Senadores que a aprovam que~ram 

permanecer sentados (Pausa ) 
Aprovada. 
A matena va1 à Cãmara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (AmoniO Carlos Magalhães) 

-Item 2: 
D1scussão, em turno únoco, do ProJetO 

de Decreto Leg1slat1vo n• 22. de 1998 (n9 

623/98, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Tratado de Pro1b1ção 
Completa de Testes Nucleares - CTBT. 
concluído em Nova Iorque, em 24 de setem
bro de 1996. tendo 

Parecer favoravel, sob n• 394, de 
1998, da Com1ssão de Relações Extenores 
e Defesa Nacional, Relator: Senador Jose 
Agnp!no Ma1a. 

Em diSCUssão o projeto, em turno ún1co 
Com a palavra, o Senador Eduardo Supllcy 
O SR. EDUARDO SUPUCY (BIOcoiPT - SP 

Para d1scut1r Sem rev1são do orador ) - Sr Presi
dente, por me1o do projeto em apreço, pretende-se 
rallfiCBr a adesão do Brasil ao Tratado de Pro1b1ção 
Completa de Testes Nucleares- CTBT (Compre
hensive Nuclear T1111t Ban Traaty), conclu1do com 
Nova Iorque, em 24 de setembro de 1996. A data de 
exame dessa proposição é s1mból1C8, poiS exata
mente-ha tnnta anos {1° de tulha de 1968) era f1nal1· 
zeda a elaboração de outro Instrumento correlato e 
tão relevante quanto o que ora se exam1na: o Trata
do de Não-Proliferação de Armas Nucleares, ao qual 
o Brasil lambem já adenu Aliás, por feliz C01nc1dên· 
c1a, essa posiÇão fo1 confmnada pela Cãmara dos 
Deputados na sessão de ontem, dependendo agora 
tão-somente da homologação do Senado Federal e 
derradeiro decreto presldenctal a dar-lhe publiCida· 
de, para que adqu1ra plenos alertas. 

O tratado obnga os Estados que a ele se VIncula
rem a não realtzar nenhuma ex~losão expenmental de 
armas nucleares A aorovação desse tratado e oportu
na no momento em que se obseNa a exacerbação de 
contenciosos entre a lnd1a e Paqwstão. em razão da 
realização de testes nucleares subterrãneos promovi
dos pelos governos da Nova Delhl e lslamabad 

D1ga-se de passagem que estudos recentes 
têm procurado v1ncular a expenmentação nuclear 
com a ocorrência de alterações cllmat1cas, SISm~eas 
e amb•enta1s em geral notadamente na As1a e 
Ocean1a. Adema1s. avanços na area de 1nformat1C8 
têm proporcionado a s1mu1ação VIrtual de testes ató
micos sem necessidade de efet1vo detonamento de 
armas ou qualquer outro Objeto que possa explodir 
por fassão ou fusão nuclear 

O texto d1spõe adequadamente sobre a estru
turação da Organozação do Tratado de ProibiÇão 
Completo dos Testes Nucleares, ora crl8da e com 
sede em V1ena, sobre os processos deciSOrlos, o 
s1stema de mon.toramento. consultas e esclarec•
mentos. 1nclus1ve 1nspeções in loco, os procedimen
tos de emendas de denuncia 

Evidentemente este tratado não Slgntf1C8. mnda 
a erradicação completa dos artefatos nucleares da 
face da Terra Mas e um passo Importante. sobretu
do num 1nstante em que alv1ssare1ras notíc1as dão 
conta do desmantelamento rec1proco de mísse1s ba· 
11st1C0s. carregados de og1vas nucleares, conforme 
acordaram os Estados Un~dos aa Amenca e a Repu
bliCa Popular da Ch1na 

A proposiÇão esta em consonâncta com diSpOSiti
vos constrtuc10ne15 que precon~zam a solução pacifica 
doe conflrtos (art. 4°, InCISO VIl). a llrrvtação das atiVIda· 
des nucleares em temtono naciOnal a fins pacífiCOS 
(art 21. IIICISO XXIII, letra "a") e ngldo controle dos ser
VIÇOS e Instalações nucleares, 1nclus1ve com a part1· 
Clpação atlva do Congresso NaciOnal (art. 225. § s•. 
combinado com o art 21. 1nc1so XXIII) 

Ass1m, Sr. Presidente, recomendamos o voto 
•srm•. 

O SR. PRESIDENTE (Ar«.on~o Carlos Magalhães) 
- Cont1nua a discussão (Pausa ) 

Não havendo ma1s quem peça a palavra, en
ceno a diSCussão 

Em votação 
As S,.s e Srs Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados (Pausa ) 
Aprovado. 
A matena va1 a Com1ssão D1retora para a reda· 

çãof1nal 

E a segwnte a matena aprovada: 
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PROJETO OE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 22. DE 1998 

(N• 623198 na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Tratado de Proibi
çao Completa de Testes Nucleares- Cl'BT. 
conclu1do em Nova Iorque. em 24 de se
tembro de 1996 

O Con~resso Nac1ona1 decreta 
Art 1" F1ca aprovado o texto do Tratado de 

Pro•o•cao Cvmpleta de Testes Nucleares - CTBT, 
conclwda na Cidade de Nova Iorque em 24 de se
•embro de 1996 e assmado pela Republica Federat•
"a do BraS•! na mesma ddta 

Paragrafo un.co F•cam SUJe•tos a aprovação 
do CongrEsso Nac•onal quaisquer atas dos qua1s 
possaf'T'I resultar alteração ou rev1sào do refendo Tra
tado ou cue acarretem encargos ou comprom•ssos 
gravosos a) patnmõnro nac•onal, nos termos do •nc•
so I do art 49 da Const1twção Federal 

An ? 0 Este Decreto LegislatiVO entra em v1gor 
na data de sua publicação 

O SR PRESIDENTE (AntoniO Ca~os Magalhães) 
-nem4 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 37. DE 1998 
(Em reg1me de urgênc1a nos tennos do Requen

mento n' 465 de 1998- art 336. b) 

Dascussão em turno unaco, do ProJeto 
d~ Ler da Cãmara n• 37 de 1998 (n° 
4 605,'38 na Casa de aragem). de amcaat1va 
dv Senhor Presadente da Republica, que Ins
titua a Grataflcaçao de Estimulo a Docênc1a 
no Magasteno Supenor e da outras provldên
c•as dependendo de parecer da Comassão 
de ConstitUição. Just1ça e C•dadama 

Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo 
Caoral para pro1enr o parecer em nome da Comis
são de Const•tu•ção. Just1ça e C•dadama 

O SR BERNARDO CABRAL tPFL- AM Para 
profenr parecer ) - Sr Presidente. o ProJeto de Le1 
da Càmara n• 37. de 1998. que na Casa de o~gem 
tomou o n" 4 605. de 1998 rnst1tw a Gratificação de 
Estrmulo a Docencaa no Magasteno Supenor Esta 
Proposrçao tm encaminhada ao Congresso Naaonal 
pela Presrdêncra da Republica 

O ProJeto de Le1 tem em vasta entre os seus 
ob1et•vos pnonzar o ens1no de graduação. est•mu
lando os professores ma•s quallf•cados a lhes ded•· 
car ma1s tempo. sem contudo. desatender o ensano 
de pos-graduação 

Aanda ha pouco. conversavamos na bancada 
exatamente sobre a c1rcunstãncaa de o professor 

ma1s qualificado estar mvelado aquele que esta abaa
xo da sua qualltrcação 

Ora para asso ena a gratdacação. 1ncent1vando 
a atrvrdade docente. tanto no ensrno de graduação. 
como no de pos-graduaçào e .nst1tu1 um programa 
de avaliação da produção acadêmrca e do desempe· 
nho dos professores 

Esse programa - chamo a atenção dos Srs 
Senadores - amplia os benehc1os antenormente 
cnados pelo Programa de Jncentrvo a DocênCJa. ln· 

clumdo todos os professores trtulados ou não. e ofere
cendo um est1mulo ma1or aos titUlados. alem de prever 
a sua extensão, de acordo com certos cntenos. tam
bem aos 1nat1vos A gratd•cação em exame sera caJcu. 
lada com base em do1s componentes de um lado. a 
dediCBçâo as atiVIdades docentes representada pelo 
numero de horas-aula semanais dedrcadas ao ei'ISino. 
se1a de graduação seJa de pos.graduação. de outro 
lado. a avaiiBção do desempenho acadêmiCO. segundo 
normas e cntenos estatUidoS pela propna lnsllluiÇão 
Federal de Educação Supenor. em prazos e condiÇOes 
que o prOJeto de le1 est1;:>ula 

O proJetO de le• ciLz com todas as letras que a re· 
tenda grat1f1Caçâo sera Incorporada aos verte~mentos. 
respertados os llmrtes legBis como J8 ocona em outras 
C81Telr3S do seMÇO pubJ~o federal, e sera extei'ISIVa 
aos •nat•vos e pensiOniStas. no que conceme a parcela 
correspondente a dediCBçâo a docénciB segundo nor· 
mas que o projelo em ep•grafe tambem def•ne 

Esse e o relatono Sr Pres•dente. que podena 
facar aa se nao houvesse doas documentos que faço 
questão de embut•·l'>s nesse parecer fe1to as pres· 
sas. à vol d"oisea• . porque são documentos que 
servarão de norte para o futuro. a and•car cam1nhos e. 
quem sabe. apontar soluções Um deles e do Presi
dente da Andes. que e a Assoc•ação Nac1onal dos 
Docentes do Ens1no Supenor e outro do lrtular do M•
msteno da Educação do M•n•stro Paulo Renato Cos· 
ta Souza O texto do expediente do M1n1stro de Esta· 
do da Educação e do Desporto. V EX"' 1a detennnou 
a Secretana que prov•denc•asse a le1tura. mas quero 
fazê-la para que conste do meu Parecer. sobretudo 
este paragrafo. CUJO texto e exatamente o que se se· 
gue. palavras do M1mstro da Educação 

"Quero real~rmar que se o Pro)&to de Le1 for 
aprovado no Senado na data de hoJ8. o Govemo as· 
sume formalmente o compromisso de. tão pronto 
se)a encerrado o processo ele•toral. env1ar o prOJeto 
de le1 ao Congresso reaJustando a tabela de acordo 
com os valores constantes da mensagem do Presi
dente e propora que esta tabela tenha elerto retroai•· 
vo a data de promulgação da le• • 
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Destacareo. laço questão de colocar em relevo 
porque esse e um con.prom1sso formal de um Minis
tro de Estado. ao qual não se deve deoxar de abror 
um credoto de conhança. ou recusa-lo a priori. 

• Envoar projeto de leo ao Congresso rea1us
tanoo a tabela de acordo com os valores constantes 
da mensagem do Presodente • 

E maos, doz S Ex": "propora que essa tabela te
nha efeoto retroahvo a dala de promulgação da leo". 
Neste documenlo, o Mm1stro da Educação d1z que 
vao convodar a Andes para partocopar da Com1ssão a 
ser cnada pelo Monosténo da Educação prevosta no 
pro1eto de leo, para hxar doretnzes geraos no processo 
de avahação dos docentes. 

Esse expedoente encamonhado a V Ex", Sr 
Presidente. e um compromisso fonnal que tem como 
seqiiénc1a um olllro, fonnado pelo Presidente da An
des., Professor Renato de Ohveora, nestes termos 

"Sr. Senador Antomo Carlos Magalhães, tendo 
em VJsta o compromosso do Senhor M1nostro de Esta· 
do da Educação e do Desporto, tonnado no docu
mento CUJa copoa anexo a esta, assevero-lhe que a 
D1retona da Andes defenderá, JUnto às assembleoas 
de suas seções sondoca~s. a suspensão da greve na
coonal dos docentes das 1nshtuoções tederaos de en· 
sono supenor a partor da proxoma semana. • 

Este, Sr. Presidente, e o relatoroo 
O meu voto tem esla coroclusão 
O pro1eto de leo, ora analisado. contnbuo decoso

vamente para solucoonar as d1foculdades da educa
ção supenor brasoleora na sua dependéncoa admonos
traiiVa federal, que a socoedade vem acompanhando 
com apreensão. 

Seus efettOs sobre a remuneração dos profes
sores será langível, 1ncentrvando a dedicação aca
dêmoca e a docérocoa. Maos a1nda: •a gratd1cação lns
hluída não se caractenza por oferecer o mesmo a lo
dos, mas a 1ncentrvar aqueles que maos fazem na 
sua carreora, estabelecendo um honzonte que valon
ze o m&g~sténo e estomule sua conlnbuoção para a 
socH!dade.• 

De tonna manuscnta, Sr. Presodente, acrescen
to o seguonte. 

"Cumpre ressaltar que a maténa ora em exame 
não encontra obiCe de ordem JURdlca, consbluCIOnal 
ou de tecnoca legoslatova. 

Assom, nosso voto é pela aprovação do Prof9[o 
de L91 da Càmara n" 37, de 1998." 

E destaco aonda, Sr. Presidente, que ele rece
beu, em todas as Comosaões da Câmara dos Depu
tados, a aprovação dos pareceres respacllvos 

É a coroclusio, Sr. Presidente. 

---
E o seguonre o parecer na Integra: 

PARECER N• 449, DE 1998 
(De Plenanol 

Em subshtuição á Comisllio de 
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o 
Projeto de l..el da Câmara n" 37, de 1998 (n" 
4.605, de 1998, na Casa de origem), que 
"Institui a Gratificação da Estfmulo a\ Do
cência no Magistério Superior, e dá outras 
providincias". 

Relator Senador Bernardo Cabral (PFL _ AM. 
Para profenr parecer! Sr Presodente, So"s e Srs 
Senadores, 

I - Relatório 

Projl!lo de lei da Cãmala rf- 37, de 1998 (n• 4.605, 
de 1998. na Casa de ongern), onsbluo a GI'BIIficação da 
Estomulo a Docênaa no Maglsteno Supenor, dasllnada 
aos professores das lnsbluoções Federaos de Educa
ção Supenor. alem de dar outras provodênciiiS. A Pro
posiÇão foi encamonhada pelo Poder ExscuiJvo, por 
meoo da Mensagem n• 686, de 9 de JUnho de 1998, do 
Exm• Sr. Poesodente da Repúbloca 

O Pro1eto de leo lem em vosta, entre os seus 
obJeiiVOS, pnonzar o ensono de graduação, estimu
lando os professores maos quaktocados a lhn dedi
car maos tempo. sem. contudo, desatender o ensono 
de pos-graduação Para ISSO, croa a gratifiCação aci
ma, 1ncentovando a aiiVJdade docente, tanto no ensi
no de graduação como de pos-graduação, e onstrtu1 
um programa de avaloação da produção acadêrnoca 
e do desempenho dos protessooas. 

Tal programa amplia os benefíCIOS antenonnanta 
cnados pelo Programa de lnceniMI à Docência, in
cluondo todos os professores, bbllados ou não, e ofeN
cendo um estimulo 1111110r aos biUiados, além da pravar 
a sua extensão, da acordo com certos crténos, tam
bém aos onalrvos. A grabflcação em exame será calcu
lada com base em doiS component8S: da um lado, a 
dadocação as a!Mdades docentes, repo-ntada pelo 
numero de horas-aula semanaos dediCadas ao .-no. 
SI!IB de graduação, &elll de põs-graduaçiio; da Ollro 
lado. a avaloação do desenopenho acadêmco, segundo 
nonnas de cntanos eslatuidos pela própna Instituição 
Federal de Educação Supe-. em piBZO e condçOaa 
que o PIOJI!Io de le1 estrpula. 

A refenda graldocação será rncorporada -
vencimentos, respellados os l1mrtas legaiS, como Já 
ocorre em OUiraS caneoras do SBMÇO Pllblrco federal, 
e sera extensova aos lnabVOS e pen810r11sta&, no que 
concerne à parcela correspondente a\ dadicaçio a\ 
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docência, segundo nornas que o ProJeto em epogra· 
te tambem dehne 

11- Voto 

O ProJeto de le1 ora anahsado contnbu1 dec1s1· 
vamente para soluc1onar as d1hcuidades da educa
ção supenor bras1ie1ra. na sua dependência adminiS
trativa federal, que a soc1edade vem acompanhando 
com apreensão Seus efE!Itos sobre a remuneração 
dos professores sera tang1vel, 1ncent1vando a dedi
cação acadêm1ca e a docênc1a Ma1s a1nda, a gratrtl
cação mst1tu1da não se caractenza por oterEK:er o 
mesmo a todos. mas a 1ncent1var aqueles que ma1s 
fazem em sua carre•ra estabelecendo um honzonte 
que valonza o mag1steno e est1mu1a a sua contribUI
ção para a soc1edade 

Cumpre ressaltar que a matena ora em eocame 
não encontra ob1ce de ordem ]Und1ca. constduc1onal 
OU tecn1ca legiSlatiVa 

Ass1m. nosso voto e pela aprovação d:l Pro)E!to 
de Le1 da Câmara n• 37 de 1 998 

Sala da Com1ssão 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Cados Magalhães) 

- O parecer conclui favoravelmente 
Passa-se. ass1m, a d1scussão do pro]elo em 

turno umco 
Com a palavra. o Senador Jose Eduardo Outra, 

que da a prelerênc1a. pelos mentes ao professor e 
Senador Leuro Campos 

O SR- LAURO CAMPOS (BJocoJPT- DF Para 
d1scut1r Sem rev1são do orador ) - Sr Presidente. 
agradeço a gentileza da cessão para pronunc1ar e 
]ustdiCar o meu voto 

Não acredito em numeres não acred1to em nu
meros que dançam a :J sabor de md•ces que vanam 
para um obletiVO obscuro. envergonhado. que e o de 
hquldar as classes trabalhadores no Brasil e pnncl
palmente a uniV&ISidade e os 1ntelectua1s 

Considero que somente a umvers1dade federal 
e capaz de fornecer a liberdade de pesqu1sa que 
deve nortear a cunos•dade humana e a contempora
neidade com o futuro de que os professores unlver
srtanos são portadores 

Portanto, esse sucateamento da umvers1dade 
e essa diviSão para melhor governar - d1v1são entre 
cMS e I'IIIIJ!ares, dn11são entre aposentados e a!IVos -
emraquecem, lurldamentalmente, o mov1mento dos 
que sofrem neste Bras11 a sduação de serem traba
lhadores· trabalhadores da 1ntehgênc1a ou trabalha
dores manua1s ou trabalhadores do espmto_ 

Ass1m, não posso concordar. depoiS de ter sa
Indo o que calculo ter sido uma defasagem de 350% 
no meu ordenado de professor a pan1r de t 976 Não 

posso de•xar de me sol1danzar com esta greve que 
101 encostada na parede da fome Os grev1stas de
vem se recordar daquilo que aconteceu com os da 
Petrobras. a quem 101 prometido. desde de que eles 
se sliencoassem por algum tempo para não atrapa
lhar o real que lhes ser1am concedidos as suas rel
vlnd•cações e os seus rea,ustes satana1s. que 1ama1s 
v1eram Ao contrano. o que ve10 em c1ma dos traba
lhadores do petroleo fo1 uma propaganda dwtndo 
que eles estavam hquKiando a lamd1a bras1le~ra, Im
pedindo-lhe o acesso ao bu1ão de gas 

Esta e a lonma maltratar. destra lar e mentir 
para aqueles que passam fome 

Fuo. na semana passada, a UnB sohdanzar-me 
com os que ta estavam em greve de fome e senh 
não ter saude e ta estar aposentado, não podendo, 
ponanto, ser um deles 

Parece-me estranho lambem se falar em pro
dut•v•dade, como se professor umversltano est1vesse 
maneJando carros ou produzindo parafusos, quando 
a avaliação da produção Intelectual. pnnapalmente da
queles que querem romper parad~gmas e que, portan
to. contranam os valores de outros professores que 
lêm outros parad~gmas Clentíhcos. a avallllçàO Intelec
tual desses Inovadores, ObviBmente, os clesquallhcara 
diBrde da vatonzação daqueles que são os donos ela 
clênciB atual Um processo de avatlllçào que traz o 
•pauhsbsmo· da tecnologia. do pensamento tecnocrab
co. da aval~&ção tecnocraiiCB sobre as umvers1clades. 
sobre o saber. sobre a cunos1dade e realmente algo 
que me revolta e que me rebela. 

Nos tempos em que eu era professor un•ver
Sitar•o. costumava d1zer 1mag•nem se uma pessoa 
estranha. um ser esqu1S1to como Emste1n. um pes
quisador que 1nvest1gasse durante multo tempo 
uma asa de barata, ou um filosofo preocupado 
com alguns problemas gnos1olog1cos e epiStemoló
giCos fossem apenados por serem Incompetentes. 
por não terem apresentado sua produção e, logo 
depo1s de expulsos da umvers1dade. mostrassem 
novas teor~as revoluc1onanas Corno IICBna essa uni
versidade? 

Então, penso que a hberdacle de pesqu1sa, de 
1nvest1gação e do exen:1ao dessas atMclades com 
d1gn1dade e decênciB, em condiÇões de trabalho dig
nas, e que devena prevalecer neste Pa1s. 

Depo1s de ter adqUindo o tempo necessáno 
para a aposentadona. não qu1s os 20% de adiCIO
nais, denominados "pé na cova•. Comndado para re
tomar e receber outro ordenado na umvei'Sidade, re
cuseo-me Nunca acumulei função alguma, embora a 
ConstdUição me assegurasse esse direito. O expe-
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d•ente começava as 0110 horas e eu chegava as sete 
horas • 

Portanto, não sou malandro nem preguiÇOso e 
conheço pessoas que lambem não o toram. como 
por exemplo meu pa1 que durante a v1da toda 101 
professor de dedicação exclus1va sem venc1mento 
de dedicação exclusiva, sua cunos1dade bastava 
para mantê-lo v1vo 

Então. d1ante da m1nha expenênCJa de v1da, 
não posso concordar com a paralisação que agora 
se propõe, sem que realmente a Andes tenha-se 
mandestado de uma forma cabal e completa, po~que 
a greve continua, po~que obv1amente a Andes deve 
ser alertada para não caJr num poss1vel engodo, 
como J8 aconteceu com os lunc1onanos da Petro
bras Os trabalhadores da Petrobras J8mals tiveram 
cumpndas as promessas ass~nadas pelo Governo, 
testemunhadas pelo Presidente Itamar Franco. que 
declarou seu testemunho a favor daqueles trabalha
dores naquela ocas1ão. 

O movJrnento dos professores encontra-se en
fraquecido; não ha duVJda alguma de que se encon
tra enfraquecido Mas parece-me que concordar com 
que os aposentados tenham um degrau sem consul
tá-los não ê possível. Isso e ~nconstltucJOnal. Essa 
redução dos venc1mentos dos professores aposenta
dos e dos trabalhadores do ens1no aposentados é ln
constrtucJOnal. 

Há portanto uma sene de problemas que vem 
1nqu1nar este açodado, apressado acordo encami
nhado de forma totalmente esdruxula, em relação à 
qual f1ca lambem assinalado o meu protesto. 

Voto, portanto. contra o acordo. Apesar de ao 
Senador Bernardo Cabral devotar a ma1s profunda 
admração e resperto, 1nfehzmente, neste caso, não 
posso concordar com as conclusões do parecer de 
S. Ex1 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Callos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Jose Eduardo Outra 

O SR. JOSÉ EDUARDO DIJ1RA (Bioca/PT- SE. 
Para d1scutJr Sem reVJSão do orador ) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs Senadores, gostana de fazer um 
cornel!lário sobre a g.-e dos professores umversl
ténos 

Na m1nha op1n1ão, se o M1mstro Paulo Renato 
fosse avaliado por cnténos semelhantes aos que es
tão sendo propostos no proJetO, a conclusão prová
vel sena pela sua dem1ssão. 

O lato é que o Governo Federal, oo 1níc1o da 
g.-e dos professores das un1vers1dades. pensava 
que esta sena uma greve como vánas outras de ser
VIdores públiCOS federa1s ocomdas ao longo de seu 

Governo Avalrava que a greve não tena repre· 
sentat1v1dade e que não conqu1stana o apo1o da po
pulação Durante um bom tempo, esta greve das 
uniVersidades bras1le~ras que 1a se prolonga por 
ma1s de três meses. fo1 tratada pelo Governo com o 
ma1s absoluto descaso não abnu cana1s de negocia
ção, desconsiderou totalmente uma pauta de reiVIn
dicações e procurou passar para a op1n1ão públiCa 
que os professores apenas re1V1nd1cavam melhores 
salanos Mesmo em relação ao salano - é bom re
gistrar -. a op1mão pubhca e esta Casa, por me1o da 
part1c1pação de vanos parlamentares, dos ma1s di
versos part1dos. entend1am que. mesmo que a ques
tão fosse exclusivamente salanal, os professores te
nem a ma1s absoluta razão 

A pauta de reiVIndiCaÇÕes dos professores das 
uniVSrsldades bras1le1ras 1nciU1a propostas para a Uni

versidade brasde11a, sugestões, posiÇÕes políticas, en
caminhamentos de uma nova uniVersidade. e a posi
ção do Governo, durante um bom tempo, foi desco
nhecer a greve, acredrtarldo no seu esvaz18111en10 puro 
e Simples e que podena contmuar tratarldo a questão 
da umvei'Sidade e do servidor público, de um modo ge
ral, com o descaso que lhe tem sido pecullaf 

Só que esta greve teve uma hiStona diferente, 
não so pela adesão dos professores, como também 
pela adesão da sociedade. Na medida em que o Presi
dente da RepubliCa, na condiÇão de professor que foi
II!JOS&ntac:IO, e bOm lembrar, com poucos anos de sala 
de aula -. começou a se desgastar em função da gre
ve, resolveu chamar o MiniStro Paulo Renato para ne
gociar, para conversar. Ou melhor, não para negoaar, 
mas conversar, po~que algumas mesas de negoaação 
foram Instaladas - 1ncluSJve a partir de ação de coms
sões de Parlamentares -, mas nunca se tnmsfonna
ram efeti\IIIITiente em mesas de negoci8Ção. 

Passados maiS de doiS meses da greve, o Go
verrJO encam1nha para o Congresso NaCJOnal um 
proJ&to, e aqu1 há um outro aspecto que se dew ras
saltar O Congresso Nac1onal é um lugar adequado 
lambem para se fazerem negoc1ações, mas numa 
relação entra patrão e empregado - pois o Goverr10 
Federal é o patrão dos professores e das serVIdores 
públ1cos -, o Congresso NacJOnal não pode ser o 16-
rum pnvileg1ado de negoci8Çio. Em nome da moder
mdade - ou não é esse o diSCUrso do Goverr10 Fe
deral quando fala de negoaação coletiva, quando 
fala de reestruturação do rnovunento smdiCal, quan
do fala de sepultar o varguJSmo? - sem subeabmar o 
papel que o Congresso Nac1onal devena ter e teve 
no processo, o que tem que ser denui1CI8do é a feita 
de negoc~ação entre o ExecutiVO e os servidores, 
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quano,:. esse C2evt:r f 'E'' .. :::-. 0 pr~"·~~s.so n,:,rmal Que 
poder•a 31P.jf?S.aç .. ~·-.lC rJress.: rJ.ac•:r.1 1 

E .Jma s · Ja::::: su1 ge'lens O ~:rolr:t-:- ·::--• 
aprovaoJ ..... a ca~a ~ ::-; Oep~r~ :':o:. e o.?5T8 ~e nu c 
V•)T800 '1eStt? 1"'1C•""" -e r 1- J Dar::~ r ::Jt? um aco~.j,:. a e 

l1deres a ç·an~r :::.:- · ..... -- ... 5-PnS:· :la Ca;Sa n.:• senu
(jo de Que devas~-"-.'!.?:-.: ~ t" e•..=.l:=tme.-.te t?m fun
çao a esse as.pect•:- que s ·t•c•te. ao meu Lide r que 1t 
berasse a Ban:.:ada cuanto a votaçao Particular
mente nac me s•n:•:: e"'T" :: :-na1ç .:·e 'i. Je votar c'.:'ntra 
o pro,eto em fur-çã: 'J~ .--:-mo enca··J rrunha at•vtaa
de parlamentar 

Ha por exernolo m31enas cu1a aprovação va1 
tra~er pre]I.JIZCS ~ ::.r.:t .:. F 3•5 par ... os trabalhadores 
e nesse sent1a: 1a2er1·:; ·uac ~·ara que não si91a"T'' 
aprovada5 come dS .=..,..~··ua s ..:onst•tuC1ona1s é' 

PEC do Petroleo a Re':·:"'1a éa P•ev1dênc1a etc Uti
lizamos todos. os art•f ç -- re;wnenta1s para que n1o 
se1am aprovaoas. 

Ha tambern mãter • .a.,; ~.Jrr. d.S qud1S não conc.:.r
do mas entendo oue na=' ... ale c3 pena obstrUir. não 
vale a pena oed1r vflr1hcação oe quorum e apenas 
voto contranarnente par.:. f"""'~rcar a m.nha pos•ção 

Neste caso espec•• c-:. eu particularmente na 
med1da em Que ha •Jm a=.,rd; P na medrda em que 
ha - vamos ser s1ncercc- - um St:!.,tlmento general! 
zado de que ~ mel'lc· =-~ se1a aN;vado:. emb':'ra 
cons1dere o pro1et :- rn~,m :· r .Jirn - 'JOU Pntrar aaqu• a 
pouco em alguns ~o,...t~ ;:. "".!"" r..,e••t') do oro1eto -
como parta!T'en!r ~rr ·l·"':" ~-.. ' 3 c:s::~o .... t,a que re .. hc 
procurado estabeto?Cr:!'r ~-'5 ,..,el..""=" ,...,,~-;. eu m'=! sen•• 
r1a ~ncomodaao elT' v0ta· :·Jn!·a ·J~'""' oro1eto em rela
ção ao qual não estat=e:ec1 ~r·xesso:. Ce obstruçã.:'l 
E na prat1ca ha U'T'io::J e .... oec·-=- 'le ~orc1da para Que "') 
proJeto se1a aorovado - •-ncar:o a":s.m a carta do Pre
Sidente da A.ndes 

Não vou nem entr=:• ... a polam1ca sabendo que 
os Senadorer; esrão recet:ena.; rr.a.n1festações d1te· 
rentes do comando ae ~reve :ou do pres1dente da 
Andes Essa e uma d1s.cussao que Cdbe ao movr
mento dec1d11 não caof' a m1m nem ao Congresso 
Nac1onal entrar nessa SP~ra 

Reg1stro apel'las que com relação ao novo 
conce1to de umvers1dalle que queremos construir. 
esta d1scussão não pode estar restnta a comur•uda~ 
de umvers1tana aos protessores Todos os seg~ 
mentes da s.oc1edade pan~c.ularrnente os Partidos 
Politicas e os Parlamentares. têm que partocopar 
do processo de d1scussão sobre qual e a unrverSI· 
dade que queremos 

Nesse sent1do Sr P•es1denre. s1nto-me ltlComo
dado de votar contranarnente Vou me abster. pooque, 
no que doz resperto ao menta do pro1e1o ha vanos pro-

bl~mas • a•vez oor 1ssc ) Senador Bernardo Cabral, 
R':-'1at0· -:a mate-na nãl' ren..._a er'ltrado tanro na ava
h.=-tç.:u ::· rrrer,•:o Tenh) o:eneza de que S Ex' 
conc;.ut....: :·nahc;.ta Que e sabe que aqut ex1ste pelo 
men':.l~ ~ "l' artiJO l!.::~g·a"lrerr'ente InconstitUCional 
Ora o G )verno ate tentou acabar com a pandade 
na re-to·....,3 da Prev•de11c1a tentou mas não ccn
seçaJu.J :erder..r na Gamara na pnme1ra vo1ação 
Depn1s. : proJeto chegou aqUI no Senado o redutor 
lo o apre. ado mas ü Governo perdeu novamente 
na Cã!T'ara Não quero entrar na diSCussão sobre 
se a gra;1f1cação de"a ou não ser estend1da aos 
aposen· 3.Clos mas v propno proJeto dtz que a grati
ficação e mcorporada ao salano Dessa forma. à 
medoda :)ue a Constotuoção garante a parodade, do
ze-r qwe os apose'lfados vão receber so 60% e fJa
granterr.ente Incon-stitUCIOnal Por 1sso penso que 
nao se ~ Jde •ola r a favor Alem desse problema. 
c1to tamoem a exclusão dos professores de pnme1ro 
e segundo graus oe onstdu•ções federaiS de ensmo. 
alem de • 3.nos outros aspectos 

Acabe• alongando-me dema1s na analise da 
questão da greve e lereo pouco tempo para falar so
bre o rneroto. JUSiohcando monha abstenção, mas 
peço a C.jmpreensão de V Ex'. Sr Presidente. 

Gostana de refo'ÇSr uma parte do pronuncoa
mento de Senador Lauro Campos não somos contia a 
avahaçãc. constante e permanente das unrversldades 
bras•1e11as •nclusNe pela sociedade. que as mantem 
com -seus 1rnpostos No entanto. não se pode estabele
cer urn prxesso de avaliação de unrversldades e de 
protessor~s come se est1vessemos tratando de uma li
nha cte r"~-:>ntagem de qualquer empresa de ve1culos 
autorn01·:res E essa a v1sào Que 1nfeltzmente. o atual 
Governo tem da nossa educação 

Fala-se tanto • rn modemtdade. mas o Govemo 
não se pr90Cupa em gerar tecnologia, conhecrmento -
ISSO não 1nteressa Antenormente, a domrnação de uns 
pa1ses sobre outros dava-se em função de quem detl· 
nha a matena·pnma. depoos, evoluou para quem deb
nha o cap•tal, e ho1e no mundo em que vN&mos. essa 
domonação acontece cada vez maos em função de que 
detem lecnologoa. conhecomento e educação Manten
do-se essa hnha de pensamento em relação as nossas 
unoversooaaes. ou sei<! o conceoto de produção das li
nhas de montagem o Bras1l nunca 1ra se II'ISenr na 
chamaoa globalização como paos soberano e como 
parceoro contonuara sendo apenas um subalterno na 
relação com os dema.1s pa1ses 

Por osso. Sr Presodente, Sr"s e Srs. Senado
res. sol1c1te1 ao l•der que l1berasse a Bancada e, 
partocularmente regostro monha abstenção 

Mudo abrogado 
O SFi. PRESIDENTE (Antonoo Gat1os Magalhães) 

- Com a palavra o Senador Eduan:lo Suploc:y (Pausa ) 
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Com a palavra a Senadora Emrha Fernandes e. 
posterrorrnente a SeQadora Juma Manse e os Sena
dores Antomo Carlos Valadares e Ramez Tebet 

Eu pedma a compreensão !los em1nen1es Se
nadores quanto ao tempo - se assrm entenderem -
porque teremos hoJe sessão do Congresso Nac1onal 
as 19 horas, para a votação da Le1 de O~retnzes Or
çamentanas - LOO 

A SRA. EMILIA FERNANDES (Bioco/POT -
RS Para d1scut1r Sem rev1são da oradora.) - Sr 
Pres1dente, Sr"s e Srs Senadores, no momento em 
que o Senado Federal va1 deliberar sobre o projeto 
de le1 que 1nst1tu1 a Gratd1cação de Est1mulo a Do
cência no mag1steno supenor, cons1dero Importante 
que se laçam algumas considerações. Há alguns 
meses, temos acentuado a 1mportãnc1a desse movi
mento 1nstalado no Pa1s nos úlumos 93 d1as, ressal
tando os ob1ellvos rears que levaram professores, 
tecmcos adm1mstrat1vos e ate mesmo rertores a se 
rntegrarem nessa grande mobrhzação. que senslbrh
zou a soc1edade bras1le1ra 

Sr Preso!!ente. queremos relembrar que este 
mov1mento deu-se não apenas pela questão salanal, 
mas murto ma1s em nome da valonzação da umver
sodade publtca e da propna educação nacoonal Os 
professores - com os salános congelados ha três 
anos. a exemplo dos funcoonanos pubhcos deste 
País - reovmdocavam um reajuste salanal emergen
coal de 48,65%, o compromosso da não-redução dos 
quadros funcoonaos das unovers1dades. a ampltação 
de vagas e a abertura de concursos Alem d1sso. 
chamavam a atenção para a contranedade ao Pro
grama de lncentovo à Docêncoa. obJeto de medoda 
prov1sona que foo re1ertada pelo Congresso Nacoonal. 

Os professores. pesquosadores e tecmcos ad
monostratovos das umversodade lambem pedoam e 
contonuam pedondo um forum de debate amplo e per
rnanenle, com o ob1et•vo de construir urna pauta de 
reMndocações de lonna omed1ata, com aKemat1vas a 
médoo e longo prazos que garantam a qualtdade e 
pnncopalmente o resperto e valonzação do ensono 
supenor e de seus profossoonaos 

Temos a certeza de que nunca se vou urna en
se tão grande em toda a htstóna das unrversldades 
brasdeoras, denuncoada constantemenle também 
pela omprensa. com dados concretos demonstrando 
essa pohtoca de desmonte que atonge hosptaos, labO
ratónos, boblootecas, Jogando a umversldade públoca 
num processo cnmonoso de sucateamento. 

Sr. Presodente, Srs. Senadores, sabemos que 
as unJVersodades lederaos, com grandes dofoculdades, 
tilm buscado rnan1er seu padrão de excelêncoa e qualo
dade - e os dados demonstram osso. Elas obtoveram, 

na medoa. os maoores ondoces no chamado "provão" 
apliCado pelo MEC, tanto quan!O aos estudan!es 
quanto aos professores un1versrtanos. CUJa qualrhca
çãc deu-se nos padrões A e B. portanto os melhores 
mveos seguncto a avaloação feria pelo propno Gover
no 

No entanto. e 1ncnvel que a1nda exiStam pro
fessores em nossas umversodades - onclusove na 
Unoversodade de Brasílta e na Unoversodade Federal 
ao A10 Grande de Sul - com pouco rnaos de 
R$300.00 de saláno. ou doutores com rnaos de dez 
anos de trabalho recebendo R$2.000,00. Esses são 
c•dos que registramos nesta Casa. Se contonuar
mos analosando, venhcaremos que as 52 onstrtuoções 
que constotuem o SIStema federal publico de ensono 
supenor abrangem pratocamente todo o temtono na
coonal, a exceção de Tocantons, que está plerteando 
uma umversodade federal Temos 45 hospotaos um
versrtanos, atendendo ma1s de 400 md pacoen!es por 
mês, o que. por so so, demonstra que sua omportãn
coa vao alem das salas de aula. 

Durante esse movomento de 93 doas, o Gover
no manteve-se stlencooso por um longo e precooso 
tempo. marcado pela falta de doálogo e de sensobo
ltdade Adotou aonde formas de pressão por onter
medoo dos meoos de comumcação, cortes de sala
nos e ameaças a professores. a tecn1cos e aos rei
tores que se negassem a onfonnar a relação dos 
grevostas. 

Portanto, houve ausêncoa de doálogo O Gover
no apostou no esvazoamento do II'IOVImento. aguar
dando o prazo mJOOmO de que dospõe o Congresso 
Nacoonal para aprovar alguma tonna de reaJUste que 
hoJe se transforma em grablocação Isso, na realoda
de, não corresponde as reovondocações dos professo
res, mas se adapta, som, àquolo que o Congresso 
Nacoonal reJertou. ou se)B, a um Programa de lncan
uvo a Docêncoa que apenas mudou de nome: gratdo
cação - embora se trate da mesma COisa. 

Dessa forma, estamos dectdondo a respeitO de 
algo reJeitado pelo Congresso Nacoonal. Nesae pon
to, JB demonstramos oncoerêncoa. A proposta gover
namental exclUI, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senado
res, os professores de Pnmeoro e Sagundo Graus. 
Como pareceu haver um entendomento ontem. al
guns meoos de comunocação chegaram a diwlgar 
ho]e que Iaos professores senam mtegrados ao pro
cesso de gratdocação por meoo de bolsas. Houve 
emenda na Cãrnara a esse resperto, mas não foi 
aprovada. O Monostro mandou correspondêncoa, pa
recendo assumor, de alguma forma, um compromos
so com os professores de Pnmeoro e Segundo 
Graus, mas excluou totalmente a posstboiKiade. 
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Na mesma hnha de rac1oc•mo os professores 
aposentados e todos cs. que Ja contnbUiram e ajuda
ram a constru1r a atua• un•vers.dade publica federal 
concordam com o Senador aue me antecedeu, tal
vez au? fennao a proona Const•twção que nao ga
rante a •sonom1a para auvos e .nat•vos, fazendo com 
Que os aposentados cneguem ao hmlle max•mo de 
so•, da grat1hcação QUE' sera dada aos professores 

Sr Presidente. S,.s e Srs Senadores. o ma1s 
grave e que lambem part1c1pava desse mov1mento o 
corpo tecmco-adm•n•strat•vo - os func1onanos das 
umversldades e esC"olas tecn•cas O Governo che
gou a acenar. InclusiVe por escnto com a poss•bah
dade de adm1t1r uma proposta para esses servidO
res Qual não fot a surpresa dos que estavam no 
mov•mento da propr1a soc•edade e dos Parlamenta
res que têm acompanhado ma•s de perto essa ques
tão quando o Governo Simplesmente voltou atras. 
não apresentando nenhuma proposta. nenhuma 
abertura de d1alogo com os func1onanos das umver
stdades Trata-se, asstm de ma1s uma .ncoerênc1a 

Sr Presidente. chegou a esta Casa correspon
dência do M1mstro da Educação que d1z o segUinte 

"Em pnme•ro lugar. quero lamentar que, porra
zões totalmente alhe1as a vontade deste MiniStro e 
das L1deranças dos Part1dos do Governo. não !01 
poss1vel 1nclu1r no protelo de le1 que ena a gratifiCa· 
ção de est1mulo a docenc1a a tabela que lo• obteto 
de Mensagem ad1c10nal do Senhor Pres1deme da 
RepubliCa aumentando em 10°" os valores dos te· 
tos das gratificações " 

Esse assunto fo1 acordado na Cãmara com as 
Lideranças e com o Governo. Todos esses outros 
pontos podenam ter s1do analisados caso houvesse 
senstbllldade do Ex.ecuttvo por .ntermed1o de uma 
negoc1ação com as Lideranças o que. pelo menos. 
mostrana uma luz no tlm do tunel para que essas ca
tegor~as fossem devidamente contempladas 

Portanto. não se trata de razões totalmente 
"alheiaS a vontade do M1n1stro" mas de mottvos per
feitamente ligados a 1ntenção do Governo Federal e 
do M1rnsteno. que apostaram no esvaZiamento do 
mov•mento, para, nos do•s ult1mos d1as cog1tar a 
poss•b1hdade de se lazer um pro1eto 

Manriesto. ass1m. a rmnha contranedade diante 
dessa falta de sens1b1ildade O Governo atacou os 
greVIstas. ate mesmo 1rornzanao-os em sua greve de 
fome. quando d1sse que os professores perdiam os 
qu•los adqu1ndos durante o per~odo de grava Sr 
Presidente não se pode bnncar com as pessoas 
Não se pode br~ncar com a educação. com a un1ver· 
s1dade publica. onde se forma o conhec1mento e se 

quallt1ca os os:~res humanos de uma nação. para que 
esta possa concorrer em termos de 1gualdade nos 
camoos t?con0mtcc pollt1co e soc1al 

O rner,to dess(' pro,eto e altamente negahvo 
para o cornprom1sso do Governo com a umvers1dade 
publica Esta claro que o Governo não aemonstrou 
sensJbJhaadll? ,o momento OPC'rluno. quando devena 
ter convocado e aceno os debates propostos pela 
Andes e por outras enudaoes representatN&S E 
uma 1ron1a o convne te1t0 a Andes agora. para Indi
car do1s membros 

Por outro lado não são as correspondénc1as -
e tenho certeza de que nem mesmo essa assinada 
pelo Pres1dente da Andes - que 1nd1carão a suspen
são da gre•·e 'liJCional dos doce'ltes Quem decide e 
a categona os professores e os func1onanos em 
greve Apenas estes podem d1zer se contmuam em 
greve e nas suas assembletas nos seus espaços 
de dec1sào dec1d1r o rumo Que darão ao mov1mento 

Preocupa-nos profundamente o que esta pos
to. porque tenho a certeza absoluta - cobrem-me 
depoiS se eu não 11ver razão - de que essa atitude 
de 109ar a SOCiedade contra as umvers1dades pubh
cas. sucateando-as e desvalonzando constantemen
te seus profiSSionais demonstra que uma das pn· 
me1ras dec1sões - se por desventura acontecer
apos a reele1çáo do Sr Fernando Hennque sera a 
pnvat1zação d\l ens1no federal neste Pa1s, lamenta
velmente 

Era o reg•stro Sr Pres•deme lamentamos pro· 
fundamente a lalta de um processo de dialogO no rmrn· 
mo ma1s respeitoso com essa categona. que resiSte. 
ac1ma ae tudo com a f•bra de serem educadores 

O SR PRESIDENTE (Antomo Canos Magalhães) 
- Conc..edc a palavra a Senadora Junta Mar1se. 
V Ex• tem o tempo da discussão 1mprorrogavel 
para que eu não se1a acusado como fUI agora. de 
ser generoso corn os dema1s colegas 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT - MG. 
Para d1scut1r Sem rev1são da oradora ) - Obngada, 
Sr Pres1dente Era essa a generosidade que eu es
perava de V E x• 

Sr Presidente. S,.s e Srs Senadores, estamos 
d•scut~ndo uma mater~a aprovada ontem pela Cãma
ra dos DljPutados que chega agora. em regtme de 
urgênc1a, para a aprovação do Plenano do Senado 
Federal. em função dos prazos que nos 1~m 
uma tomada de dec1são nesta tarde 

Seguramente esse não sena o melhor cami
nho para estarmos d1scu11ndo questões que envol
vem a responsabilidade e pnnc1palmente. a motiVa
ção da sustentação de uma umvers1dade públiCa 
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neste Pars E reconhecido P'=''O Governo e pelo M•
msteno da Educação ,Que as nossas Umvers1dades 
Federa1s contemplam centros de excelencra e um 
grande aperie1çoamemo na area oa educação unl
versrtana de nosso Pa1s 

Não podemos de1xar de fazer algumas c•tações 
Importantes para este debate Atualmente. o corpo 
docente unrversrtano do nosso Pars encontra-se 
composto de prof•ss1ona1s com cursos de pos-gra
duação no exter~or - nas umvers•dades da Inglater
ra, da França, da Alemanha. oa Su1ça. dos Estados 
Umdos -. que vreram para as nossas un•vers1dades 
federais 1mbU1dos do propos1to de transfenr para os 
estudantes umversrtanos brasrlerros seus conheci
mentos adqumdos nesse aperteiÇOamento 

Por vanas vezes. assomer à tnbuna desta 
Casa Por sete vezes, t1ve oportumdade de d•scut~r 
não apenas a or~gem da umvers1dade publiCa a sua 
rmportãnc~a na socredade. como tambem o seu con
certo no sent1do da formação da nossa 1uventude. de 
seu apnmoramento 

Nessas ocas•ões, Sr Presidente, pontuamos a 
nossa fala sob tres aspectos, um deles e a abertura 
do dialogo por parte do M•msteno da Educação, a 
f1m de que houvesse uma palavra s1ncera com rela· 
ção aos professores umversrtar~os e aos rertores das 
umversrdades federars. Era necessano que ocorres
se esse diálogo, com VIStas a se fornecer a' maténa
pnma fundamental para se chegar ao entendimento 
Era preaso ouv1r os segmentos envolvidos d1ante de 
uma srtuação que se concretiZOU a partir do momen
to em que o Governo. precipitadamente. encam1· 
nhou ao Congresso Nac1onal uma med•da prov•sona 
que dispunha sobre o Programa de IncentiVo a Do
cência, sem passar pelo debate democrat•co e por 
uma consulta ma1s ampla entre os re~ores e os pro
fessores das uniVersidades publiCaS. 

Sr Presidente. esse programa lo• •med1ata· 
mente recusado pelos professores, não em v•rtude 
de radiCalismo. mas. aCima de tudo, por não ter sido 
pautado no d•álogo. nem ter levado em conta o as
pecto do conJunto da uniVersidade. Fo• considerado 
altamente d1scnmmatono. porque benefiCiava parce
la dos professores un1versrtanos e d•scnm1nava cen· 
tenas de professores, seNidores pubiiCOS e, pnnc•
palmente, os 1nabvos 

Analisando o Pro,eto de Gratificação de lncen· 
\NO a DocêllCIB, concluo que ele constrtu1, na verda
de, urna nova roupagem do que fo1 o Programa de 
lncentniO a DocênCia. O refendo projelo, apesar de 
contemplar parcela dool professores umversllanoS 
com alguns reajustes salana•s e gratlf•cações. não 

engrooa nc merno o pnncrpal que sena a reposrção 
c.os salar~os Cos orotessores - ganha na Just1ça por 
varras umversrdades e que não tem srdo acatada 
peio Governo -. e ao mesmo tempo. o aumento dos 
recursos orçamentanos para a manutenção das nos· 
sas unrversrdades 

Por que este pro1eto do Governo, que estamos 
agora d•scut•ndo. de•xa de fora os seMdores das 
un!Vers•dades publicas? Por que ele não estabelece 
a pandade entre os prolessores at1vos e ~nat•vos? E 
por que ele não contempla os professores de Pnme•
ro e Segundo Graus. desconsiderando totalmente a 
•mportanc•a do trabalho deles na area do ens1no? 
Em M~nas Gera1s. por exemplo remos a Cefet, que e 
a Central Federal de Educação e Tecnologia de MI
nas Gera•s Os professores daquela ~nst1tu1Çiio fiCa
rão de fora desse protelo. não serão contemplados, 
como os dema•s de todo o Pa1s 

Essas são as Indagações que fazemos neste 
momento. Sr Pres1dente Refletimos com absoluta 
senedade e apontamos os eQu1vocos cometidOS 
pelo Governo em relação ao ProJeto de Gratrf1cação 
de Ens~no a Docênc1a Na verdade. não esta haven
do o debate Que entendemos v1tal para os rumos de
f•mt•vos da umvers1dade publica do nosso Pa1s. Ele 
poss•bll«ar~a o aperfeiÇoamento. a f1m de que todos 
os setores da umvers1dade publica fossem contem
plados a f1m de que não se estabelecesse essa cu
nha d•scnm•nator~a em que para alguns o Governo 
concede e para outros nega 

Isto e surpreendente. principalmente quando 
constatamos que. sentado na cade1ra do Palac10 do 
Planalto, esta um professor umvers~ano que, em 
passado recente, neste Pais, esteve nas umverslda
des e nas praças com os estudantes, debatendo, 
dJScut•ndo e br~gando pela un•versldade pública. 

Surpreende-nos o fato de que votaremos este 
Protelo. mesmo sabendo que não faremos JUStiça, 
que não contemplaremos todos os professores e 
serv1dores umversrtanos Na verdade, apenas refe
rendaremos o que o Governo 1mpõs, maJS urna vez, 
de forma absolutamente autontana, para aprovação 
do Congresso Nac•onal 

Os benef1C1ános deste pro,eto certamente es
tão esperando pela aprovação da ma\éna; os que 
não estão contemplados estão refletindo sobre as 
dJSCnm•nações Impostas a eles 

O SR. PRESIDENTE (Antomo Carlos Magallães) 
- Nobre Senadora, seu tempo esta esgotado. 

A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT - MG) -
Como o Senador Jose Eduardo Outra, smto-me In
comodada Por ISSO, Sr. Presidente, eu me abstere•; 
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F"''Q,:. P::"dernos dJscut.r essa questdo da toFTna corno 
esta apresentdda 

F•z no meu pr1mEmo pronunc•amento uma soh
c.•tacão d•ng•c:Ja a Pres1dênc•a oesta Casa para que 
se promovesse um amplo debate ~obre a umvers•da
~<? puoloca Espero. Sr Presrdente que V Ex' como 
Presrdente do Senado Federal. rnstale na pnmerra 
oponumdade uma com•ssão para se fazer aqu• um 
amplc debate sobre os rumos deflmt•vos da unni'SISI· 

Oade pubhca do nosso Pars 
Muno obngada 

O SR PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 
-Com a palavra o Senador Antonro Cartas Vatadaoes 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bio· 
cc 'PSB - SE P3r3 drscutrr Sem revrsão do orador ) 
- Sr Pres.dente Sr's e Srs Senadores como se vê. 
a materra que estamos drscutrndo e polémrca Ela 
traduz antes de tudo, um sent•mento d•scnm•natono 
do Poder ExecutiVO que separa vanas categonas de 
professores ao conceder essa Gratrlrcação de AIM
dade Academrca 

Na reahdade. esperavamos do Senhor Presr 
dente da Republrca Fernando Hennque Cardoso ou
tro comportamento com relação a unrversrdade fede
ral a unaversadade publica Sua Excelência exerceu 
por mUitOs anos a catedra. e. no exerciCIO da Presl
déncra da Repubhca ou antes mesmo de assumr-la. 
(..nOLI uma expectativa favoravel na classe a que per
tencra Al~uns pedram duvrdar do Prolessor Fernan
do Hennque Cardoso. mas os professores que co
nhec,am de perto a sua luta para desenvolver um 
trabalho de melhona da quahdade de ensrno para 
oferecer a 1uventude uma educação adequada para 
a formação de seu futuro. acreditavam - tenho certe
za - de que tenam na Presrdéncra da Republoca um 
defensor dos seus 1dea1s e um promotor de um pro
Jeto em lavor do progresso da unrversrdade pubhca 

Entretanto Sr Presrdente. o que se constata e 
JUStamente o contrano uma frustração enorme do 
mero acadêmrco com o Presrdente da Republrca. 
com o Protessor Fernando Hennque Cardoso Como 
se não bastassem o sucateamento da un1ve11S1dade 
pubhca. a desvalonzação do mestre. que hote 1a não 
tem como lazer cursos de aperferçoamento para me
lhorar sua qualdrcação prohssronal, a desestrutura
ção dos cursos de graduação. de pos-graduação, de 
pesqursas e allvrdades de extensão. o Governo Fe
deral desconhece que o professor e um ser humano. 
e um pat de fam1ha que, para comer para se aperfet
çoar. para dar educação a seus lrlhos. precrsa de um 
salano drgno Ha trés anos e mero, os colegas do 
Presidente Fernando Hennque Cardoso não tém re-

pos,çac s3lana1 apesar de ter hav1do nesse tempo 
de governo perda do poder aquiSitiVO não apenas 
dos protessores mas dos traoalnaoores de um 
modc.. geral de ma1s de 50" o Ou se1a. no pos-Real. 
os professores perderam ma1s de SO~o do que ga
nhavam 

Sr Presrdente JB que as lalhas e os equrvocos 
do proJeto foram apontados em profusão por vanos 
Senadores e Senadoras. gostarra apenas de drzer 
que o Presrdente Fernando Hennque Cardoso, que o 
Professor Fernando Hennque Cardoso que colocou 
a educação entre as pnondades de seu Govemo -
na sua campanha presrdencral a educação era repre
senraaa por um dos crnco dedos da mão-. deve se 
lembrar Que este Pars não pode alcançar o seu ple
no desenvolvimento se a educação for re&egada a 
segundo plano For por mero dela que nações como 
o Japao. a Alemanha os Estados Umdos e a Argen
tina, aqUI bem perto para cttarmos so essas, alcan
çaram ntve1s de desenvolvtmento ma1s saudáve1s 
que o brasrlerro E. por tudo rsso entendramos que o 
Presrdente da Republrca Fernando Henrrque Cardo
so tmpuls1onasse seu Governo por 1ntermed1o da 
educação 

Esperamos, Sr Presrdente, 1a que Sua Exce
lência e cand1dato novamente a Pres1dênc•a da Re
publica. que as promessas com relação a educação 
voltem ao cenar~o da sua campanha a reeleiÇão e 
que o Senhor Prestelente. desta vez pelo menos du
rante a campanna. coloaue gesso nos seus c•nco 
dedos D1flctlmente Sua Exce1enc1a sera reeleitO, 
mas se o for. ficara quatro anos com os dedos en
gessados e. dessa forma não sera poss•vel q~:~e 

nãc. se lembre da educação 
Muao obrrgado Sr Presrdente 
O SR. PRESIDENTE fAntonro Callos Magalhães.) 

- A Presrdéncra consuha o Plenano sobre a prorrogação 
da sessão por uma hora (Pausa 1 

Não havendo ob1eção do Plenarro. está prorro
gada a sessão 

O SR. RAMEZ TEBET IPMDB - MS) - Sr. 
Presrdente peço a palavra para drscutrr 

O SR. PRESIDENTE (Antonro Carlos Magalhães) 
- Concedo a palavra a V Ex" 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB - MS Para drs
cutrr Sem revrsão do orador ) - Sr Presrdente, Sr"s. 
e Srs Senadores. ouv1 atentamente o pronunc~a
mento de vanos Senadores Todos. naturalmente, 
afrrmaram que o camrnho para o desenvolVImento, 
para a melhona da qualidade de vrda de uma socMI
dade passa necessanamente pela educação. Todos 
apontaram desatustes no proJeto que ora examrna-
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mos desaJustes quanto aos venc1mentos daqueles 
que labutam no magasteno desajustes nos venci
mentos daqueles que"traba•ham no quadro adm~n•s
trat•vo das nossas un1vers1dades etc Enhm todos 
os pronunciamentos demonstraram que a educação 
bras1le1ra passa por g·ave cnse e a umvers1dade pu
bhca não escapa, talvez, de uma de suas ma1ores e 
ma1s graves cnses da h1stor1a Quanto a tudo 1sso. 
Sr Pres•den\e, não há duv1da alguma 

Sr Pres1dente, Sr"s e Srs Senadores, exe1e1 o 
mag1steno na Umvers1dade Federal do meu Estado 
- Mato Grosso do Sul. Conheço os problemas que 
afligem as un1vers1dades em todo o terntono nac•o
nal conheço di' perto as agruras daqueles que labu
tam no mag1steno e sou sohdar•o 

Este pro1eto pode conter uma sane de defeitos. 
pode não agradar - e, com tooa a certeza, não agra
da- os que estão no mag1steno, e não 1ra resolver 
os problemas da educação no B~asll Tudo 1sso lo•' 
lembrado. mas mnguém se lembrou do corpo diS
cente deste Pa1s que sofre as consequênc1as de 
uma greve que vem se arrastando desde o d1a 31 de 
março ate hofe N1nguem sal1emou que alunos un•
versítanos e seus familiares estão preocupados com 
e perda do ano le\IVO 

Portanto, temos de saudar aqUI, no mm1mo. 
este P101eto de Le1 e temos de saudar. tambem, o 
trabalho do Congresso Nac1onal S•m' Penso dessa 
forma porque v1 vanos Senadores e Deputados 
acompanhando pari passu essa greve, procu~ando 
conversar com os professores e 1ntermed1ando solu
ções fUnto ao Governo Federal Este prOfe\O, no m•
mmo, tara com que os nossos alunos umversrtános 
não percam o ano letiVO 

SIS. Senadores, e Importante ressaltar, tambem, 
o nosso t1abalho Por que não falarmos de nos mes
mos? Por que não falarmos que a Cãma1a votou em 
reg•me de urgênCia U'911fl11ss1ma? E que nosso Presi
dente, o Senador Amon10 Cartas Magalhães, I8CI!ben
do o PI'OIBID hof9, o •nciUiu para ser cons1delado pelo 
Plenano? Nosso d1goo, honrado e culto Senador Ber
nardo Cab~al, Presldeme da ComiSsão de ConsbtuiÇão 
e Justça. avocou a 11!Sp0nsabllldade da relatona e o 
fez com bnlhamiSroo Tenho certeza de que vamos 
aprovar o p10fe\o. Coloca~amos. portanto, um pomo 1•
nal a uma gleVB que se amiSta há quase 120 d1as. 
com preJUIZOS pala a educação oo BIBSII 

Defendo o d1re1to a g~ave, Sr Presidente, S,.s 
e SIS Senadores. Todos saberoos que esse e um 
d1rerto assegurado nas democ1ac1as ma1s aperfei
çoadas do mundo. Mas, posltiVameme, a greve dos 
professores Já se arrastava por tempo dema1s. Além 

drsso e prec1so ressaltar que ha um comprom•sso 
•~rmado pelo M1mstro da Educação e acerto pelos 
representantes do mag•ster10. Vamos. portanto, 
acrovar rap•damente o pro1eto e fonnular votos Sin
ceros de que para ca venham outros que possam 
melhorar efet1vamente a educação neste Pa1s e a 
v•da daqueles que labutam no mag1steno 

Eram as cons1de1ações que gosta na de fazer a 
resperto da maténa que merecera nossa aprovação 

Durante o drscurso do Sr. Rarnez Tebet, 
o Sr Antoroo Carlos Magalhães, Preslder.u3, 
deJxa a caderra da prestdê11C18. que e ocupada 
pelo Sr Carlos Patrocm10. 2" Secmtáno 

O SR- PRESIDENTE (Carlos Patrocímo) 
Concedo a palav~a ao Senador Eduardo Supllcy E 
em segUida falara o Senador Espend1ão Arn1n. 

O SR- EDUARDO SUPUCY (BiocoiPT - SP. 
Pala d•scul~r. Sem reVIsão do o~ador.) - Sr. Presi
dente, a pauta de re1v1nd•cações que provocou a mo
bilização do mov•mento. apresentada desde 1996 ao 
M1msteno da Educação e Cultura, envolve g~ande 
numero de rtens. Emretanto. o que vem sendo VBICU· 

lado pela m1d1a e que o pomo central da greve d1z 
resperto exclusiVamente a questão salanal. Quando, 
na verdade. o Obfe\O de luta dos mOVImerllos e por 
uma un1versldade e um ens1no de qualidade. Ex1ste 
uma base concertual apo1ando lodo esse movimen
to, ou seJB. a defesa de um pnnc1p1o básico que 
onema todo o trabalho da uniVersidade a 1meg~ação 
entre o ens1no, a pesqu1sa e a extensão 

O prof9\o aprovado pela Cãma1a dos Deputados 
não corresponde às rer.mdiCBÇÕSS dos ITIOVImeriiOS 
SOCiaiS da uiWBISidade Os três pontOs que o 1110111-
memo social (Andes, Fasubra, e S1nasefe) deleude 
permanecem sem o devido atendunento, ou SBfll: 

- pandade emre os aposemados e os profes
sores da atiVa, conforme precertua o art. 40, § 4°, da 
ConstrtUição brasileira de 1 gBS que diZ' 

"Os provemos da aposemadona serão ntVIstos, 
na mesma proporção e na mesma data, sempre que 
se modifiCar a remuneração dos seiVIIforas em allvi
dade, sendo também estendidos aos 1nabVos qulllll
quer benefíCIOS ou vantagens postenormente conce
didos aos serv1dores em atlllldade, 1nclusN& quando 
decorremes da transformação ou reclassdicação do 
cargo ou função em que se deu a aposenladona, na 
forma da le1"; 

- •nclusão de um grupo de proftSSIOneJS dos ní
veis de pnme110 e segundo graus, que mtegram o 
SIStema lederal de ens1no; 

- Inclusão dos senr.dores lécniCCHldi1WIISirabVos, 
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- e o não atrelamenlc• drret: entre a gratrfrca
cao e a avaliação da prr: dut•v•Cladt? 

O pro1eto aprcvado na Gamara mantem esse as· 
pet::IO de n1ConstrllJC•onalrdaOe :::uandc• cont·arra o 
mencronado art 40 § 4 da C0nstrtwçao e resgata os 
vrcros e equrvocos verculados. pela proposta do Pro 
grama de lncentrvo a Docêncra Com esse proJeto 
aprovado teremos uma escola de tercerro grau diStan
c.rando-se esse subsrstema educa.cronal do seu cancet
to basiCo de unovers1dade e de sua função soc1al. que 
guarda a responsabllrdade com relaçao a produção. a 
organrzação e ao avanço do conhecunento 

Sem dUVIda o Projeto n° 4 605198, colocando a 
avaliação de desempenho ligada a presença em 
sala de aula preponderantemente encamrnha uma 
proposta em que vale de lato a Quantidade de aulas, 
assumrndo essa vanavel murto mars rmportãnc1a que 
as demalb funções d*!ssas InStitUições. alem de 
const1tu1r-se art1f1cro para tratar os. aposentados dife
rentemente 

O lamentavel e a 1ns1stênc•a do Governo em 
manter uma proposta que reduz toma s1mpl1sta e em
pobreCI!IO o trabalho da umvers1dade apesar de contar 
com trad1c10na1s acadêmiCOS e estud1osos na cabeça 
do Poder Execut1vo Ass1m não podemos concordar 
com essa proposta de Governo embora veJa como 
uma questão urgente urna pol•t1ca salanal ma1s d1gna e 
condizente com a furY",.ão soc1al desse segmento, tão 
mal atend1do hote quanto a sua remuneração 

Registramos. Sr Pres1dente Que segunOO os 
d•versos membros da Com1ssão Nac1onal de Greve. 
da Andes e de entidades a greve va1 ser dec1d1da 
em assembleia levando-se em conta todos os fato
res ObJeto de d1scussão no Congresso Nac1onal e 
nas assembleiaS da categona Prefenr1am eles que 
fosse votado um substitUtiVO a proposição, 1nclu1ndo 
todos os docentes das tnslltu1ções federa1s de ensi
no super1or. at1vos, aposentados e pens1omstas do 
pnme1ro. segundo e terce1ro graus no tocante a pari
dade entre at1vos aposentados e pens1omstas. à 
não·ace1tação de um s1stema de pagamento por ta· 
relas que a avaliação do PLGD quer 1mpor 

Ass1m. não havendo a poss1b1lldade de con· 
templar os pontos ac1ma citados somos cr1t1cos des
se protelo e ressaltamos que alguns Senadores do 
Bloco de OposiÇão decld~ram que devenam se abs
ter conlonne Ja to1 explicitado por S Ex•s. que dialo
garam conosco a respe1to d1sso Nossa recomenda
ção e que votem contranamente. ou se abstenham. 
respedando aqueles que que~ram fazê-lo 

Sr Pres1dente. hd poucos d1as. o Professor 
Rubens Alves. da Umcamp. escreveu uma carta 

abena ao M.n1stro Paulo Renato Souza ped1ndo que 
S E x.a reftet1sse sobre o CLIIdado que dever~a ter com 
a urHversldade bras1te1ra Fez ete uma comparação 
en1re .-. 1ard1m e o tardiFl&lrO O que vem antes o Jar
dlrn ou o 1ard1ne.ro? O 1ard1m as vezes ex1ste mas. 
se não houver o 1ard.ne1ro para dele cu1dar. desapa
rece Por outro lado se houver as cond1ções para 2 

formação de um JBrdlm e ex1stu um 1ard1nelro, eiS 

Que um JBrdlm podera surg1r E devena. o M1n1stro da 
Educação pensar em !ralar com o ma10r cannho 
poss1vel a un1vers1dade bras1le1ra cnando as condi
ções para que esta possa aJudar na construção de 
uma Nação realmente Justa e solidaria 

Portanto essa e a nossa propos1ção 

Durante o discurso do Sr Eduatdo Sup/1-
cy o Sr Carlos Parrocmro, 2" Sectalano, deora 
a cadeira da presldénc~a. que é ocupada pelo 
Sr Anlonro Carlos Magalhães. Pre51dente 

O SR. PRESIDENTE (Antonro Callos Magallães) 
- Concedo a palavra ao Senador Espendlão Amn. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC Para 
d1scut~r Sem rev1são do orador ) - Sr PreSidente, 
Srs Senadores. pretendo apenas fazer uma coloca
ção pontual no sent1do de que o nobre Relator deoce 
cons1gnado que tenho duv1das sobre a log1ca do tex
to como ve1o escrito da Câmara que e a versão ofi
Cial e e sobre ela que temos que del1berar Refuo-me 
ao § 2 9 do art 4;-, sobre o qual JS conversei com o 
Senador Bernardo Cabral Quero apenas dentar re
gistrada m1nha conv1cção pessoal de que ha uma fa
lha 1nfehzmente não e apenas redac1onal, e de sen
tido e de log1ca tambe'n 

O § 2• do an 4", quando d1z que "o disposto no 
§ 39 do an 1 • se aplica na h1potese prev1sta no para
grato antenor". tere a log1ca ponque, se o paragrafo 
antenor estabeleceu uma ressalva relat1va à exten· 
são do § 3° do an t•. não havena cab1mento rabllcar 
a aplicação desse texto ao § 3° do an t• por escnto, 
ponque essa aplicação se lar~a naturalmente Esse 
paragrafo so tena sent1do se tosse para abnr uma 
exceção. que e o texto que consta do avulso, que 
d1z "o d1sposto no § 3° do an t• não se apliCa na h•
potese prevista no paragrafo antenor" 

T ente1 fazer uma d111gênc1a O Presidente e o 
VICe-PreSidente da Andes compareceram a Cimara 
e. Juntos com o Presidente daquela Casa, procura
ram o Relator, Deputado Jose Jorge, mas InfeliZ
mente não houve como sat1sfazer a d1hgênc1a 

Entretanto, estou convenc1do de que o reme
dio, neste caso. sera o veto ao § 2°, se ele for apro
vado como consta dos ong1na1s que aqu1 chegaram, 
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cnel Temer que estão sem aula e podem ate pen:ler o ano Nos 
E a observação Que devo fazer para que pos- nos preocupamos com 1sso mas Quem nos garante 

tenormeonte não haja duvrda alguma a respeito do oue o projeto se aprovado dara tambem em tempo 
acordo aqur feno e da sua consequêncra nabrl. condrção ao corpo docente de passar rnforma· 

O SR. PRESIDENTE (Antonro Car1os Magalhães) cões de qualidade? O rmportante nesse caso. e o 
- Com a palavra a nobre Senadora Benedlla da Silva ensrno. que tem srdo cada vez mars desqualrhcado 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT- AJ neste Pars 
Para drscut1r Sem revrsão da oradora ) - Sr Presr- Queremos que essa proposta seja aprovada. 
dente. Sr's e Srs Senadores. serer breve em face mas e precrso que tenhamos todo o entendrmento 
das considerações fertas pelo meu Líder, Senador possrvel alem do aprovertamento das vanas propos· 
Eduardo Suphcy e tantos outros que 1a se mamfes- tas apresentadas 
taram a resperto desse rmpasse cr~ado entre as unr- Sr Presrdente. Sr's e Srs. Senadores, recebe-
versrdades e o Govemo Federal mos do Comando Nacronal de Greve- que quer dra-

Esse dralogo dlfrcultado e bom que se ressalte togar e apresentar uma proposta. contestando a me-
levou alguns anos, dando-nos a oportumdade de drda tomada na proposrção que se rn~erou - o pedrdo 
examrnar todas as possrbrhdades apontadas. a hm ae subStituiÇão do Projeto de Ler n• 4 605198, votado 
de que o prOJetO que ora votaremos não fosse exclu- em 30/06198 pela Cãmara Federal. Ele ressalta ai-
dente nem drscnmrnatono Buscou-se. medrante en- guns pontos. entre os quars destaco a rnclusão no 
lendrmentos elaborar um proJeto que desse ao cor- proJeto de todos os docentes atrvos. aposentados e 
po docente todas as condiÇões necessanas para pensronrstas de 1°. 2° e 3• graus, pandade entre atr-
quahf~eação do corpo drscente Buscou-se pnor~zar a vos, aposerrtados e pensronrstas. 
educação em todos os nivers. sem o que )amars se- Não havendo a possrbrhdade de contemplar as-
remos consrderados uma nação do Pnmerro Mundo ses pomos, arnda que emendando que temos de 

Independentemente da concepção dos var1os achar uma solução para a srtuação que se lrtstalou, 
governos que trvemos até então. devo lembrar que frco obngada a declarar o meu voto contrano a pro-
nenhum deles derxou de conSiderar a educação posiÇão 
como uma questão rmportante e fundamental. Vanos O SR. PRESIDENTE (Arrtonro Car1os Magalhães) 
rnstrumerrtos foram colocados a drsposrção do Mrms- - Com a palavra o ultrmo orador rnscrrto. Senador 
teno da Educação para que a população brasrlerra Ney Suassuna. 
fosse aHabetrzada Houve grande preocupação com O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB Para 
esse assunto porque todos quenam que o Brasrllos- drscuttr Sem I'BVISão do orador ) - Sr Presidente, 
se respertado e sarsse da categona de Tercerro com murta honra, sou professor un~~~ersrtano ha mur-
Mundo para a de Pnmerro Mundo Os rnvestrmentos to tempo. Penso que tudo JS for drto. O que tem de 
acadêmrcos vrsavam a1udar o Pais no seu crescr- ser lerto e votar. Assrm, embora não este)a satrslerto 
menta crentlfrco e tecnológiCO com essa ler, votare• favoravelmente. porque enten-

HoJB nos deparamos com um proJeto que de- do ser esta a homenagem que podemos fazer aos 
nomrner lembrando de um hlme a que assrstr algum professores. 
tempo atrás de perdas e danos. Perdas, porque, na O SR. PRESIDENTE (Arrtonro Carlos tlagalh-M) 
verdade. tenho certeza de que não se quer marrter - Não havendo mars quem peça a palavra, enceno a 
essa greve que Já dura ma1s de 90 d1as É preciSO drscussão 
compreender que, além do desgaste físiCO dos que Em votação 
estão em greve, esses fuiiCionanos lambem liim Ir- Os Srs Senadores que o aprovam querram 
lhos nas escolas e notam que o proJeto não contem- permanecer sentados (Pausa.) 
pia os professores de pnmerro e segundo graus. Aprovado o proJetO contra os votos dos Srs 
Esse proJeto não traz os benehcros esperados para Senadores Laura Campos e Eduardo Suplq e da 
os professores e estudantes unrversrtanos, nem para Sr" Senadora Benedrta da Silva. 
os professores e estudantes de pnmerro e de segun- Abstenções dos Srs Senadores Adem1r Andra-
de graus. Ele e bem diferente do proje\o que gosta- de e José EduardO Outra e da Sr" Senadora Ermlla 
riamos de elaborar. Fernandes 

Drgo mars, Sr Presidente, ouvr perfertamerrte o O proJetO var à Comrssão Drretora para a rede· 
Senador Ramez Tebel drzer que, durante as •nter- ção final. 
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O SR PRESIDENTE t A.nr.on .. o ~a"· '. • ; ; _ ' a~; 
- Sobr~ a mesa parecer da Ccr""~•:.s.:: : ·-• .:-
recenc:Jo a redação t1nâ1 ·~ue ser a •:I --;. - <--
cretar•o em f')l.ercJCJO Senador .. h.•E-• J'=' Lo- ::--:-: 

E hdo o SFÇulr"\te 

PARECER N• 450. DE 1996 
(Da Com•~são D•ret :,r a. 

Redação !rnal do Pro1eto oe :_,. da 
Câmara n• 37, de 1998 (n' 4 605 de 1998. 
na Casa de Oridem) 

A ComiSSão Daretora apreser•la =- ~-=~~-:::: final 
a..:. Pro1eto de Le1 da Càmara n' 37' J0 - l~6 ,...,., 
4 605 de 1998 na Casa de Ong":!rq :'.JC --;~r .. • ü 

Grataf•cação de Est1muro a Docênc:.::t r :o Maç st.-.r1o 

Supenor e da outras prov•dt?nc•a:s c.:r;r -=2./:d·açoes 
redacaona•s para adequação a Lt::o• C. rq: •.;.-..e•ltar r-" 
95 de 26 de tevererro dP 1998 

Sala de Reun•ões da Com•ssa .... 1 v de- ,ulno de 
1998 - Antonio Carlos Magalhães, Presodente -
Ronaldo Cunha Uma. Relator - Luctdio Ponella -
Carlos Patroctnio. 

ANEXO AO PARECER N" 450 DE 1998 

Institui a Grat1f1cação de Estimulo à 
Docêncta no Magtstem> Supenor e da 
outras providências 

O Congressc Nac1onal decre>ta 
Art 19 E mst1IU1da a GratlttCd•~ac. a.:. Estr"l"I•JI•) a 

Docànc1a no Mag1steno Supenor .je"r.Ja 2:')5 .:-cupan
tes dos cargos efet1vos de Professor 'JO ~ Grau lo 
tados e em exercJCIO nr1s lnStltUIÇúes teaerars de en
SinO supenor. VInculadas ao M.n•steu.-, a~ Educaçao 
e do Despollo-MEC 

§ 1" Os valores a serem atnbuodus a Gratofcação 
•nstrt:u1da no caput corresponderão a pontuação atn 
bUida ao seNKior, ate o max1mo de cento e quarenta 
pon!os. sendo cada ponto equtvalenre ao valor eslal>e· 
lecrdo no Anexo desta Ler observado " hmtte hxado no 
ali 10 da Leo n• 9 634 de 2 de abnl de 1998 

§ 2" A pontuação sera atrrbuoda a cada •erv•dor 
em função da avaliação de suas atiVIdades na do
cência, na pesqu1sa e na extensao •Jbservaoo o se
gurnre 

I - dez pontos por hora-aula semanal, ate o 
maxrmo de cento e vrnte pontos. 

li - um maxtmo de sessenta pontos pelo resul· 
lado da avallllÇiio quahtattva das atrvodades refendas 
neste paragrafo 

§ 3° O resultado da avahação prevrsta no tnctso 11 
do § 2° deste alltgo somente sera computado Quando 

5dl·~·o:... "'l - j SCI 'sr.) nv arT 57 da La• n° 9 394 de 20 
]~ -:E-'1"'~~- J- 1 .-:Jõ 

':: ..1 ·- m,;, -- rrns~a.:· .-.ac•onat a !:,er desrgnada 
~o: \•E( o::--: .. t.3r<::~ e 'l•vlJigara nc- orazo de noventa 
~·as .::: c _,n1a· 1a 1 •:le,,.. a ·:!esta Le1 as formas e fa
..:•.e-5 ::"=" ~-=i-'3 ~1C3~ :l.;a ·a··va do desempenho do
:e-ntE- ::em c :.m'J c. s cmenos de atnbu1ção de pon
'uac~ _ púr nat...tre~a das auv1dades descntas no§ 2º' 

§ s-=- A. ava11.aç ã.o de que trata o paragrafo ante
fiJr ter a peucd.cldaJe anlJal tnlctando-se em 1998. e 
::era. --::a:.=acs.::~ por urna com1ssão composta de do
cente--:. .ntern.:,.::. e elCternl)s a InStitUição federal de 
ens.r.c super•0r 

§ 6.:. Cada tnstttUiçao federal de ensrno superror 
a.a1e"a ~laborar ~ pubftcar no O~Brio Oficial da 
Untav regulamento adeQuando as suas condiÇõeS 
espec•hcas o s1stema oe avaliação do desempenho 
oore,.,te prev•sto no§ 4" deste art1go 

§ 7"' O regulamento da 1nst1tU1ção de ensrno su
Denc- a\1 estabel.acer os -:nter~os para a pontuação. 
le\'ara em conta as pecuhandades dos drversos rega
rnes ae trabalho 

Art 2" A. gratofocação de que trata o alltgo ante
r.or e dev1da em con1unto de torma não cumulatiVa, 
com a Gratrf•c-ação de AtiVIdade de que trata a Le1 
Delegada n• I 3 de 27 de agosto de 1992 

Ali 3• A part~r da data de v1gêncra desta Ler e 
ate a conclusão do pnme1ro processo de avaliação 
ae Que trata o 1ncaso 11 do § 2~ do ar1 1c- os seNidO
res de que trata o ali I' perceberao a gralthcação 
calculada com base em sessenta por cento da pon~ 
tuaçao max•ma ftxada no§ 1..., do art 19 

Paragrat) un•cc Cvnclu1da a avahaçao refenda 
no caput. Sol? a pon:.Jação obtida pelo serv1dor for su
penQr a sessenta por -:ento da pontuação max1ma. a 
dtferença sera aevoa. a pa111r da data de vtgêncta 
desta Le• 

Art 4.:. Os seN1dores que se encontrem em 
exerc•c1o de Cargo de Otreçào _ CD. na propna mstr
tUicão terao O•re1to a grat1flcação calculada com 
base na pororua~ão maxrma trxada no§ 1• do art 1° 

§ 1" Os servtdores retendes no ali 1°, regular
mente afastados para quald1C8ção em programas de 
mestrado ou doutorado ou estagto de pos-doutora
do e u~ servtdores ocupantes de função grabftcada 
FG 1 e FG 2 na propna onstttuoção. poderão perce
ber a gratotrcação calculada com base em percentual 
supertor a sessenta por cenro da pontuação rráxlf'l18 
trxada no § 1 • do ali 1" desde que tennam as suas 
atrvodades avatradas nos termos do regulamento a 
que se relere o§ s• do ali 1" 

§ 2" O drsposto no § 3" do ali 1° apliCa-se na 
htpotese prevtsta no paragrafo antenor 

§ 3" O docente servtdor oedrdo para exercÍCIO de 
cargo de natureza espectai ou DAS 6, 5 ou 4, ou cargo 
equrvalenre na Admrntstração Publca, tem direito à re
fenda gratrtrcação de estrmulo calculada a parllr da 
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media antmetiCa dos pontos ut1hzadoS para hns de 
pagamento da grallf•cãção durante os uH1mos v1nte e 
quatro meses em que a percebeu antes da cessão 

§ 4° Na •mposs1b1hdade do calculo da med•a re
fenda no caput. o numero de pontos considerados 
para o calculo eqUivalera a sessenta por cento do 
max1mo de pontos lixados no§ 1° do art 1° 

Art. s• o docente aposentado ou beneiiCJáno 
de pensão. na sduaçllo em que o refendo aposenta
do ou mstdUJdor que ong1nou a pensão tenha adqul
ndo o d11edo ao beneficiO quando ocupante de cargo 
eleiiVo refendo nesta Le1, tem d1re1to à refenda grat•
IJCBÇão de est1mulo calculada a partir da med1a ant
mellca dos pontos ut1l1zados para f1ns de pas;amento 

::ia gratifiCação durante os ult1mos vmte e quatro me
ses em que a percebeu 

§ 1• Na Jmposs•b•l•dade ao calculo da med1a re
ferida no caput. o numero de pontos cons&derados 
para o calculo equ1vaiera a sessenta por cento do 
maxuno de pontos lixados no § 1 • da art 1° 

§ 2° E vedada a concessão ou rev1são da grat•· 
f•cação 1nStJtU1da por esta Le• em v•rtude de t1tulação 
postenor a aposentadona 

Art s• Sobre os valores IIAados no Anexo lnCI· 
dirão os mdJCes de rea1uste geral concedidos aos 
ServidOreS públiCOS federaiS CIVIS a partir da r•ohhca
ÇãO desta Le• 

Art 7" Esta Le1 entra em v•gor na data de sua 
publicação 

ANEXO 

(Art 1".§ t•.daLe•n" de de de 199 

Valores para o Calculo da Gratificação 
de Est1mulo à Doco!nc1a no Mag1sténo Supenor 

20 Horas Seman&Js I 
Graduação Aperfeiçoamento Espec1al1zaçào Mestrado I Doutorado 1 

Titular 0,56 0,71 0.71 1.60 I ~.19 ' 
AdJunto 0.56 0.71 0.71 1.37 1 ~-00 
AssiStente 0,56 0,71 0.71 1.37 I 1.37 
Auxllllll' 0.56 0.71 0.71 0.73 I 1.00 

40 Horas Semaruus 
Graduação Aperfeiçoamento EspecsaiiZBÇào Mestrado Doutorado 

Titular 1.11 1,43 1,43 4,00 5.71 
AdjiiiUO 1.11 1.43 1,43 3,43 5.00 
Assistente 1.11 1.43 1,43 3.43 3.43 
Auxilllll' 1.11 1,43 1,43 1.83 2.50 

Dedicação ExclusiVa 

Graduação Aperfeiçoamento Espec1ali%8Çào Mestrado Doutorado 

Tstular 1,67 2,14 2,14 5.00 9.29 

AcliiiJI!O 1,67 2,14 2,14 s.oo 7.86 

Asslstmtte 1,67 2,14 2,14 s.oo 6.00 

Auxiliar 1,67 2,14 2,14 2.29 3.57 
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O SR PRESIDENTE 1Anton10 Ca~e>s Ma!Jalhãesl 
- t..c~•.ad·J o pro,eto e ~stanoo a rnatena em reg•me de 
..;r:J.; .. :•a oassa-se a •med•ata aprec1açãa rja reda
ça_ ... ai 

En d1~cussão a re,jação f1nal (Pausa 1 

r ~ão havendY quern peça a palavra encerro a 
diSC.JSSao 

Em votação 

Os Srs Senadores que a aprovam que1ram 
permanecer sentados (Pausa 1 

Aprovada 

~ mater1a va, a sanção 

SR PRESIDEI~TE (Antomo Carlos Magalhães) 
-Item 5 

pr:;:JETO DE LEI DA GAMARA N" 28 DE 1998 
1 Em reg1me de urgéncaa. nos termos do 

ReQuenm,.nlo n" 459 de 1998- art 336 b) 

DLSCussão em turno un1co, do ProJetO 
de Le1 da Cãmara no 28, de 1998. que autonza 
a promoção post mortem do ProcuraGior da 
Republica Pedro Jorge de Melo e Silva 

Parecer lavoravel sob n• 442. de 
1998 da Com1ssão de ConstitUIÇão, JustiÇa 
e C1dadama Relator Senador Jose Fogaça 

?assa-se a d1scussão do projeto em turno um
co ,Pausa 1 

Não havendo quem que1ra d•scutJr, encerro a 
diSCussão 

Em votaçao 
Os Srs Senadores que o aprovam que•ram 

permanecer sentados (Pausa ) 
Aprovado 

O ProJeto va1 a Com•ssão D1retora para a reda
ção t.nal 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO CaOO. Magalhães) 
- Sobre a mesa. parecer da Com1ssão Dlretora, 
oferecendo a redação f1nal que sera hdo pelo Sr 
19 S~tretano em exercrc•o. Senador Joel de Hol
landa 

E lrdo o seguinte 

PARECER N"451, DE 1998 
COa Comrssão Drretora) 

Reclação final do Projeto de Lei da 
Cãmara n• 28, de 1998 (n• 4.342, de 1998, 
na Casa de Origem). 

A C-:>m•ssão D•retora apresenta a redação fi
nal d•o Pro1eto de Le1 da Gamara n• 28, de 1998 
(n" 4 342 ae 1998 na Casa de Ongem). que auto
nzou a promoção post rnortem do Procurador da 
Republc1a Pedro Jorge de Melo e Silva 

Sala de Reumões da Com1ssão, 1• de rulho de 
1998 - Antonio Carlos Magalhães, Presidente -
Ronaldo Cunha lrma, Relator - Junia Marlse -
Carlos Patrocrnro - Joel de Hollanda - Ge .. ldo 
Melo. 

ANEXO AO PARECER N'451, OE 1998 

Autoriza a promoção post mortem do 
Procurador da Republica Pedro Jorge de 
Melo e Silva 

O Congresso Nac1onal decreta 
Art 1° E o Procurador-Geral da RepubliCa au

torrzado a promover post mortem. ao cargo de Sub
procurador·Geral da Republica. o Procurador da Re
publica de 1' Categona Pedro Jorge de Melo e Silva. 
assassmado em 3 de março de 1982 no cumpn
mento do dever profiSSIOnal 

Paragrafe umco A promoção de que trata o 
caput produz11a todos os seus ete1tos. a partrr do 
respectivo ato 1nclus1ve em relação ao benefiCIO da 
pensão por morte 

Art 2' E sla le1 entra em v1gor na data de sua 
publicação 

O SR. PRESIDENTE (Amamo CaOO. Magalhães) 
- Aprovado o proJeto t' estando a matena em reg1me 
de urgênc1a passa-st. a 1med•ata aprecaação da rs
dação hnal 

Em d1scussão a redação final (Pausa ) 

Não havendo quem dese1e drsculrr, encerro a 
d1scussão 

Em votação 
Os Srs Senadores que a aprovam, que1ram 

pemnanecer sentados (Pausa ) 

Aprovada 
A matena va1 a sanção 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 
-Item 6: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N" 31, DE 1998 
(Em reg1me de urgência nos termos do 

Requenmento n• 460, de 1998 - art 336, b) 

DISCussão. em tumo unrco. de Prqeto 
de Le1 da Cãmara n• 31, de 1998 (n°4.61XW8, 
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na Casa de ongem) de omcoatova do Preso
dente da Republoca, dospando sobre a aploca
ção da Gratrtoêação de Condoção Especoal de 
Trabalho- GCET. cnada pela Ler n• 9 442, de 
14 de março de 1997, aos Mohtares do Dostn
to Federal. 

Parecer favoravel, sob n• 443, de 1998, 
da Comossão de Constotuoção, Justoça e Coda
danoa Relator: Senador Edoson Lobão 

Em drscussão (Pausa l 
Não havendo quem queora doscutor, encerro a 

doscussão. 
Em votação 
Os Srs. Senadores que o aprovam queoram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto var à Comossão Doretora para a reda

ção lona!. 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Cartas Magalhães) 

- Sobre a mesa, parecer da Comrssão Doretora, 
oferecendo a redação final, que será lodo pelo Sr. 
1° Secretãno em exerclcro, Senador Joel de Hol
landa 

É lodo o seguonte 

PARECER N"452, DE 1998 
(Da Comrssão Drretora) 

Redação final do Projeto de Lei ela 
CAmara n• 31, da 1998 (n" 4.600, de 1998, 
na casa de Orldem). 

A Comrssão Drretora apresenta a redação to
nal do Protelo de Ler da Câmara n• 31, de 1998 
(n• 4 600, de 1998, na Casa de Origem), que dos
põe sobre a aplrcação da Gratrfrcação de Condr
ção Espeaal de Trabalho - GCET, cnada pela 
Ler n• 9.442, de 14 de março de 1997, aos mrhta
res do Drstnto Federal. 

Sala de Reunoões da Comrssão, 1° de JUlho de 
1998 - Antonio Carlos Magalhiiea, Presidente -
Ronaldo Cunha Urna, Relator - Geraldo Melo -
Jllnla Marise - Carlos Patrocínio - Joal de Hol
landa. 

ANEXO AO PARECER N• 452, DE 1998 

Raclaçio final do Projeto de Lei da 
CAmara n" 31, da 1998, (n" 4.800, da 1998, 
na caaa da Orlgam). 

Dispõe sobre a aplicação da Gratifi
cação de Condrção Especoal de Trabalho 
- GCET, croada pela Ler n• 9A42, c1e 14 de 
março de 1997, aos militares do Distroto 
Federal. 

O Congresso Nacronal decreta 
Art 1° A Gratrtocaçào de Condoçào Especoal de 

Trabalho- GCET. cnada pela Ler n• 9 442, de 14 de 
março de 1997, sera paga aos mrhtares do Dostnto 
Federal nas mesmas condoções estabelecodas na Ler 
n• 9.633, de 12 de maro de 1998 

Art 2° Esta ler entra em vogar na data de sua 
publrcação 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 
- Aprovado o proJeto e estando a maténa em regome 
de urgêncoa passa-se a omedoata aprecoação da re
dação fonal 

Em drscussão a redação fonal (Pausa ) 
Não havendo quem desate doscutor, encerro a 

diSCUSsãO 
Em votação 
Os Srs SenadOres que a aprovam. queoram 

permanecer sentados (Pausa ) 
Aprovada. 
A matêna vao à sanção 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 

-Item 7: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 80, DE 1998 
(Em regome de urgêncoa. nos termos do 

Requenmento n• 461, de 1998- art 336, b) 

Drscussão, em turno unoco. do ProJe
to de Resolução n• 80. de 1998, (apresen
tado pela Comrssão de Assuntos Econõmo
cos como conclusão de seu Parecer nliil 
444, de 1998. Relator· Senador Romero 
Jucã), que autonza a União a contratar 
operação de crédoto externo no valor equo
valente a até US$74,000,000.00 (setenta e 
quatro milhões de dólares norte-amenca
nos), JUnto ao Brasrhan Amencam Mer
chant Bank, destonada ao financramento do 
Programa de Reaparelhamento da Man
nha, a ser executado pelo Mrnrstéroo da 
Mannha. 

Em doscussão. (Pausa.) 
Nio havendo quem dese1s fazer uso da pala

vta, encerro a dlscussáo 
Em votação. 
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Os Srs Senac:IQres Que o aprovam que•ram 
Permanecer sentados , Paus.a ) 

Aprc.va.jo 

O ~ro1eto v a• a C r .massao D•ret..."'ra para a reda
çao hnal 

O SR. PRESIDENTE 1Anlonoo Canos Magalhães) 
- Sobre a mesa parecer da Com1ssao D1retora ofe
recendo a redação f1na1 Que sera hdo pelo Sr 1" Se
crerano em exerc•c•o Sena:lor Joel de Hollanda 

E hdo o segu1nte 

PARECER N• 453. DE 1998 
(Da Com1ssãJ D~relora) 

Redaç:ão final do Projeto de Resolu
ção n• 80, de 1998. 

A CorTllssão D•relora apresenta a reda· 
ção final do Pro)91o de Resolução n• 80. de 
1998. que au10nza a Umão a contratar opera
ção de crechto externo no vak>r equavalente a 
ate U$7 4 000.000 00 (setenta e quatro ITilhões 
de dolares none-amencanos). JUnto ao Bras•· 
han Arnencan Merchant Bank. destinada ao 1•
nanc~amento ao Programa de Reaparelha
mento da Mannha a ser executado pelo M1· 
msteno da Mar1nha 

Sala de Reun1ões da Com1ssão 1" de JUlho ae 
1998 - Antonio Carlos Magalhães. Presidente -
Ronaldo Cunha L1ma Relator - Junia Marise -
Geraldo Melo - Carlos Patrocín1o - Joel de Hot
landa. 

ANEXO AO PARECER N° 453. DE 1998 

Faç:o saber que J Senado Federal aprovou, e 
eu. Pres•dente, nos termos do art 48. 1tem 28 do 
Regrmenlo Interno, promulgo a segurnte 

RESOLUÇÃO N" . DE 1998 

Autoriza a União a co-r opera
ç:ão de crédito externo no valor equivalen
te a até US$74,000.000.00 (-ta a qua
tro milhões de dólares nor1e-amerlcanos) 
junto ao Brasilian American Men:hant 
Banlc, deatinada ao financiamento do Pro
grama de Reaparelhamento da Marinha, a 
ser e:ucutado pelo Ministério da Marinha. 

O Senado Federal resolve· 
Arl 1• E a Umão autonzada. nos tennos do an 

52. 1ncrso V. da ConstituiÇão Federal e da Aesoluç:ão 
n• 96, de 1989 do Senado Federal. a contrataJ" ope. 

raçao ae creono lf!xterno JUnto ao Bras1han Amencan 
Merchant Ban~ 

Paragrat•:" unn.:•) Os recu:-sos relendos neste 
art1g0 ~era0 u1111.zados no tmanc•amento do Progra
ma oe Reaparerhamento da Mannha a ser executa
do P"'" M•n•ste"C da Ma·m~a 

An 2" A operação de credr1o mencronada no 
art1go antenor apresenta as segu1ntes caractenstiCaS 
lmance•ras 

I - valor pretendrdo US$74.000.000 00 (se
tenta e quatro m1lhões de dolares norte-amerca
nosl. 

11 - prazo d'S' desembolso do1s anos a contar 
da data do prrmerro desembolso 

III - Juros ate 3C::o a a (três por cento ao 
ano) ac•ma da hbor de se1s meses, rea)ustáve•s 
semestralmente mc•dmdo sobre o saldo devedor 
do prmc1pal CC"rtados a parttr da data do desem
bolso 

IV - cond1ções de pagamento. 

a) dv pnncrpa/ 

1 l em 0110 parcelas semestrars. a partrr do sex
to mês a contar do pnmerro desembolso. caso o de
sembolso ocorra no pnmerro semestre a partrr da 
data de assrnatura do contrato ou 

2l em sete parcelas semes1rars a parlir do decr
mo segundo rnés a contar do pnmerro desembolso. 
caso o desembolso ocorra no segundo semestre a 
partrr da data de assrnatura do contrato. ou 

3) em sers parcelas semestrars, a partrr do de
ermo ortavo mês a contar do pnmerro desembolso. 
caso o desembolso ocorra no tercerro semestre a 
partrr da data de assrnatura do contrato. ou 

4) em canco parcelas semestrars a partir do VI· 
gesrmo quarto mês a contar do pnmerro desembol
so. caso o desembolso ocorra no quarlo semestre a 
partar da data de assrnatura do contrato e antes da 
data de termrno. 

bl dOS Juros 

semestralmente vencrdos, a partir da data do 
desembolso 

Arl 3• A autorrzação concedrda por esta reso
lução devera ser exercrda no prazo de qurnhentos 
e quarenta dras contado da data de sua publica· 
ção 

Arl 4" Es1a resolução entra em vrgor na data 
de sua publicação 
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O SR. PRESIDENTE {AnloniO Ca~os Magalhães) 
- Aprovado o pro1eto e estando a matena em reg1me 
de urgêncra. passa-se a rmedrata aprecração da re
dação l1nal 

Em d1scussão a redação f1nal. (Pausa 1 
Não havendo quem dese)e d1scut1r. encerro a 

diSCUSSãO 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam. que1ram 

permanecer sentados {Pausa.) 
Aprovada. 
A matena va1 à promulgação 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Ca~ Magalhães) 

-n.na: 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 81. DE 1998 

(Em reg1me de urgência, nos termos do 
Requenmenlo n• 462, de 1998 - art 336, b) 

D1scuss.tio, em turno uniCO, do ProJ91o 
de Resolução n• 81, de 1998 (apresentado 
pela Comlssio de Assuntos EconõmiCOS 
corr10 conclusão de seu Parecer n• 445, de 
1998, Relator: Senador Eduardo Suplicy), 
que autoriza o Estado de RoraiiTia a ass1nar 
contrato de abertura de credrto para COITI!Ira 
e venda de a!Jvos com a Umão e o Banco do 
Estado de Rora1ma S.A - Baner, no valor de 
RS 33 000.000,00 (tnnra e três m11hões de 
rea1s), no ãmbrto do Programa de Apo1o à 
Reestruturação e ao Ajuste F1scal dos Esta
dos. ao amparo da Medida PI'OIIIsóna n• 
1.621-21, de 1998. 

Em discussão. (Pausa ) 
Não havendo quem que1ra diSCUtir, encerro a 

diSCUSsão. 
Em votação. 
Para encarmnhar a votação. concedo a palavra 

ao nobre Senador Romero Jucá 
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL- RR Para enca

minhar. Sem reVIsão do orador ) - Sr. Presidente, 
corr10 represenranta do Estado de Rorauna, mas 
também adversáno do Governador Neudo Campos, 
que ~ esse endividamento, desejo apenas regiS
trar o meu posiCIOnamento contrãno à concessão 
dBSHS empresbrnos. Vamos votar favoravelmente 
porque entendemos que o Estado não pode f1C81' 
prejudicado; contudo, é lamentável que o Estado de 
Roraima se endiVIde em R$ 40 milhões para pagar 
débitos de um banco que o Governo do Estado que
brou. 

Espero que o Banco Central vá fundo nessa 
qu.tão e cobre dos responsáveis um posiCIOna-

mente e o ressarc1mento aos cofres pubhcos desse 
pr&)UIZO 

Voto tavoravelmente, Sr Pres1dente 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 

- Os Srs. Senadores que o aprovam que1ram permane
cer sentados (Pausa ) 

Aprovado. 
O projeto va1 à Com1ssão D1retora para a reda

ção f1nal 
O SR. PRESIDENTE (AntoniO CaJios Magalhães) 

- Sobre a mesa. paJeCer da ComiSSão Duetara. ofere
cendo a redação f1nal, que sera hdo pelo Sr. 1• Se
cretano em exercic1o, Senador Romero Juca 

É hdo o segUinte. 

PARECER N" 454, DE 1998 
(Da Coltllssão D1retora) 

Redaçio tlnal do Projeto de RIISOiu-
9io n• 81, de 1998. 

A Com1ssão D1retora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n• 81, de 1998, que auton
za o Estado de Rora1ma a ass1nar contrato de aber
tura de crédrto e de compra e venda de atiVOS, com 
a Un1ão e o Banco do Estado de Rora1ma S.A. - BA
NER, no valor de R$ 33.000.000.00 (lnnta e três m1· 
lhões de reaJs). no âmbrto do Programa de ApeJo a 
Reestruturação e ao Ajuste F1scal dos Estados, ao 
amparo da Medida PI'OVISÓna n°1 612-21, de 1998. 

Sala de Reumões da Comissão, 1• de jUlho de 
1998, Relator - Antonio c.1oB Mllglllhles, Presi
dente - Ronaldo Cunha Uma - Geraldo Melo- Jli
nla MllriBe- Carlos Patracinio- Joel de Hollanda. 

ANEXO AO PARECER N• 454, DE 1998 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presodente, nos termos do an. 48, bem 28, do 
Reg1mento lntarno, promulgo a seguonte 

RESOLUÇÃO N" DE 1998 

Alllorl2a o Estado de Ronima a .. 
lllnllr e;o;ollaiU de abertura de crtclltD e ele 
compra e vanda de lllivoa, com a Unlio e 
o Bllnco do Eatado de Ronlmll S..A.- BA· 
NER, no valor de R$33.000.000,00 (trinta e 
tris milh6etl de reais), no imblto do Pro
grama de Apoio à R-truturapo a ao 
AJuata Fiscal dos Estados, ao amparo da 
Medida Provillórla n'-1.612-21, de 1998. 

O Senado Fadara! resolve: 
Art 1° É o Estado de Rora1rna autonzado a as

sonar contrato de abellura de crédrto e de compra e 
verlda de ativos com a Uniio e o Banco do Estado 
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ae Rora1ma - BANER no ãmt>•to a.:: Programa de 
At.>v10 a Rt'eSHLJturação t=- ao.:- Afuste- F•scal dos Esta
dos ao amparo da M'~o•da Prov•soua n" 1 612-21 
de t998 

Art 2c' A operação de cred1to autonzado no art•
go a.l"'t-enor sera rea.ltzada nas segu•ntes condaçoes 

I - valor do credito a ser hberado pela Untão 
RS33 000 000.00 (!nnta e três milhões de rea1s), po
s•ção em 28 de leverem:t de 1998 sendo que os re
cursos serão ut•hzados exclus•va e obngatonamente 
da segumte forma 

a) R$23 412 314 64 (v1nte e três milhões, qua
trocentos e doze mil trezentos e catorze rea1s e OI
tenta e quatro centavos! para absorção de obngaçõ
es do Baner caractenzadas por depos1tos JUnto ao 
publico a serem transtendas para o Banco da Ama
zoma S A - BASA 

b) R$5 587 685.16 (c1nco milhões qUinhentos 
e o•tenta e sete mil, seiscentos e Oitenta e canco 
rea1s e dezesse1s centav0s) para fazer frente as ob
ngaçôes do Baner de repasse 1unto ao Fundo Cons
titUCional de Fmanc1amento do Norte - FNO, Banco 
Nac•onal de Desenvolvimento Econõm•co e Soc1al -
BNDES Agênc1a Esper.1a1 de F1nanc1amento lmdus
tflal - FINAME e Instituto Brasileiro de Tunsmo -
EMBRATUR. e 

c) R$4 000 000 00 (quatro m1lhões de 
reaas.),para cap•tah.zação da agênc1a de fomento, 

11 - lorma de liberação dos recursos 
a) d1retamente ao Basa. com relaçao ao mon

tante dest1nado a absorção de obngações do Baner 
caractenzadas por deposatos JUnto ao pubhco, me
diante comprovação GJS saldos devedores (unto a 
Secretana do Tesouro Nac•onal. 

b) d1retamente ao Baner. com relaçao ao mon 
!ante aestmado a absorção de ob11gações caracten
zadas por repasses med•ante em1ssão de t1tulos es
pec•t•cos para pagamento dessas obngações e me
diante comprovação desses valores (unto as entida
des repassadoras. 

c) d~retamente ao Estado com relação ao valor 
destinado a capttallzação da agênc1a de fomento, 
apos obt1das as autonzações necessanas ao seu 
func1onamento. 

III - lonna de pagamento 
a) as parcelas dos recursos liberados serão In

corporados ao saldo devedor do Contrato de Refi
nanciamento. nas mesmas datas em que ocorrerem 
as liberações. e amortiZadas na forma estipulada no 
refendo Instrumento. 

b) os recuiSOS gerados pelos atiVOs do Baner. 
adqulfldos pelo Estado. 1nclu1ndo-se os proven1entes 

de sua al1enaçao serão obngaronamente destinados 
a amort•:ação do Contrato de RefinanCiamento 

c) eventua1s cred1tos do Estado decorrentes aa 
pos•ça~..~ hqu1da fmal do Baner serão utahzados na 
amon1.zaçao <jo Contrato de Ref1nanc1amento 

Paragrafo uniCo Os valores a que se referem as 
allneas a e b do 1nc1so I serão atual1zados pela vana
ção aa taxa SELIC (dNulgada pelo Banco Central do 
Bras1l, de 1° de março de 1998. ate a data do CUIJ1)ll
mento das cond1ções de ass1natura do contrato 

Art 3° O Estado de Rora1ma encaminhara ao 
Senado Federal relatono tnmestral contendo descn
ção detalhada da s1tuação dos at1vos do Baner ad
QUinOos peto Estado. especifiCando a destmação dos 
recursos gerados por esses at1vos e os valores re
sultantes da alienação dos mesmos 

Art 4° A autonzação concedida por esta Reso
luçao devera ser exerc1da no prazo máx1mo de du
lentos e setenta d1as. contado a partir da data de 
sua publicação 

Art 5° Esta Resolução entra em v1gor na data 
de sua publiCação 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO cartas Magalhães) 
- Aprovado o pro(eto e estando a matena em reg1me 
de urgênc1a. passa-se a 1med1Bta aprec!Bção dare
dação hnal 

Em d1scussão a redaçào f1nal (Pausa ) 
Não havendo quem dese1e diSCUtir, encerro a 

diSCUSSão 

Em votação 
Os Srs Senadores que a aprovam, quearam 

permanecer sentados (Pausa ) 
Aprovada 
A matena va1 a promulgação 
O SR PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 

-ttem9 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 82, DE 1998 
(Em reg1me de urgênc1a. nos termos do 

Requenmento n• 463, de 1998- art 336, b) 

D1scussão. em tumo úmco, do Pm,eto 
de Resolução n• 82. de 1998 (apresentado 
pela Com1ssão de Assuntos Econõrmcos 
como conclusão de seu Parecer n• 446, de 
t998, Relator Senador Jose Eduardo ou
trai. que autonza o Estado de Roratma a 
contratar operação de ref1nanc18mento de 
d1v1das do Estado. consubstanclllda no Con
trato de Confissão, Assunção, Consolidação 
e Ref1nanc1amento de D1VK1as, celebrado 
com a Umão em 25 de marçc de 1998, no 
ãmb1to do Programa de Apo1o a R-tnutu
ração e ao A1uste F1scal dos Estados, no va-
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lor de RS 7 247,682 08 (sete molhões. du· 
zentos e quacenta. e sete rn11 se1scentos e 
o1tenta e do1s rea1s e 01to centavos) 

Em doscussão (Pausa ) 
Não havendo quem peça a palavra encerro a 

doscussão 
Em votação 
Os Srs Senadores que o aprovam quetram 

permanecer sentados. (Pausa ) 
Aprovado 
O projeto vao a Comossão Doretora para a reda

çãofonal. 
O SR. PRESIDENTE (Antonoo Caotos Magalhães) 

- Sobre a mesa. parecer da Comossão Doretora. ole· 
recendo a redação fonal. que sera lodo pelo Sr 1" Se
cretáno em exercocoo, Senador Joel de Holfanda 

É lido o seguonte 

PARECER N•455, DE 1!198 
(Da Comossão Doretora) 

Reda~ final do Projeto de Resolu
ção n• 82, de 1998. 

A Comossão Doretora apresenta a redação tonal 
do ProjeiO de Resolução n• 82, de 1998, que autoro
za o Estado de Roraoma a contratar operação de re
fonsncoamento de dovldas do Estado, consubstancoa
da no Contrato de Confossão, Assunção, Consoloda
ção e Rehnancoamento de Dovodas, celebrado com a 
União em 25 de março de 1998, no ãmboto do Pro· 
grama de Apooo à Reestruturação e ao AJuste Foscai 
dos Estados, no valor total de R$7 247.682,08 (sete 
moJhões, duzentos e quarenta e sete moi, seoscentos 
e oitenta e doiS reaos e ooto centavos) 

Sela de Reunrões da Comossão, 1° de JUlho de 
1 !198. - Antonio Carlos Magalhães, Presidente -
Ronaldo Cunha Uma, Relator - Geraldo Melo -
Jlinia Martse - Carlos Patrocínio - Joel de Hol
lancla. 

ANEXO AO PARECER N• 455, DE 1998 

Faço saber que o Serado Federal aprovou. e 
eu, Presodente, nos termos do art 48, otem 28, do 
Regomento Interno, promulgo a seguonte 

RESOLUÇÃO lP DE 1!198 

Autoriza o Estado de Roraima a con
tratar operaçio de refinanciamento de di
vielas do Estado, consubstllnciacla no 
Comr.to de Confissão, Assunção, Con
solidaçio a Raf~nanciamento da Dividas, 
celebrado com a União em 25 de março 
de 1998, no âmbito do Prog111ma de 

Apoio a Reestruturação e ao Ajuste Fis
cal dos Estados. no valor total de 
R$7.247.682,08 (sete milhões, duzentos e 
quarenta e sete moi. seoscentos e ootenta 
e dois reaos e oot:> centavos). 

O Senado Federal resolve 
Art 1" E o Estado de Roraoma autonzado a 

contratar operação de retonancoamento de dovodas do 
Estado. consubstancoada no Contrato de Confossão, 
Assunção Consolidação e Relonancoamento de Dovo
das. celebrado com a Unoão. em 25 de março de 
1998, no ãmboto do Programa de Apooo a Reestrutu· 
ração e ao A1uste Foscai dos Estados 

Art 2" A operação de credoto refenda lera as 
segurntes condições tmancerras. 

I - valor da dovlda a ser adquonda pela Unoão 
A$7.247 682,08 (sete molhões. duzentos e quarenta 
e sete mrl. serscentos e ortenta e dors rears e alto 
centavos). correspondente aos saldos devedores 
dos contratos formados com a Caoxa Econõmoca Fe
deral - CEF. concedodos ao amparo do Voto CMN n• 
162, de 1995, atuahzados ate a data da assonatura 
do refendo Contrato 

11 - valor relonancoado: do valor refendo no onct· 
so antenor sere deduzoda a parcela de 
R$644 279,53 (seoscemos e quarenta e quatro moi. 
duzentos e setenta e nove reaos e conqilenta e três 
centavos), correspondente ao subsodoo concedido 
pela Unoão ao Estado. nos termos do § 4° do art 3• 
da Leo n• 9.496. de 11 de setembro de 1997, sendo 
refonancoado o valor de R$6 603 402.55 (seos milhõ
es, seoscentos e três moi, quatrocentos e dois reaos e 
conqüenta e conco centavos). 

III - encargos. 
a) turos: 6% a.a. (seos por cento ao ano); 
b) alualrzação do saldo devedor mensalmente 

pelo IGP-DI; 
IV - prazo trezentas e sessenta prestações 

rnensaos e consecutovas. vencendo-se a pnmeora lnnla 
doas após a data da assonatura do corotrato e as de
maos nos mesmos doas dos meses subseqüentes; 

V - garantoas: receitas propnas do Estado, 
translerêncoas constotucoonaos e os créditos de que 
trata a Leo Complementar n• 87, de 13 de setembro 
de 1996, 

VI - condoções de pagamento 
a) amottiZaçáo exttaorritnana. R$1 318.306.97 

(um molhão trezentos e dezorto moi. trezentos e seos 
rears e noventa e sete centavos) correspondente a 
20% (vonte por cento) do valor da dovoda contratual 
Jurlto à CEF, deduzida de R$2.373,54 (dOIS md, tre
zentos e setenta e três reaos e conqüenta e quatro 
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centavos! reterente aos cred1tos de atualização mo
netar~a Cj:::' IPI-Exoortação e2o Estado tunto a Umão 

b) amart,:açao f"m parcelas mensa1s pefla Ta
:::OEia Pnce l1mnadas a 1112 (um doze avos) de 
11 5"o 1onze .nte1ros c c1nco dec1mos por C6ni:O) da 
Rece•ta Uqutda Real oo Estado - RLR 

Paragrafo umco O descumpmnento pelo Esta
do de Rora1ma das obngações constantes do contra
to de reftnanctamento tnclutndo atrasos de paga
mentos. assam como das metas f1sca•s e financeiras. 
acoroadas em seu programa de reestruturação e de 
a1uste ftscal tmplicara. enquanto perstst~r o descum
pnmento a substitUIÇão dos encargos flnance1ros re
lendos no caput por encargos equiValentes ao custo 
medto de colocação da dtvtda mobtliana federal, 
acrescido de 1uros de mora de 1 °•o a.a. (um por cento 
ao ano) e a elevação. em quatro pontos percentuats, 
do percentual da Recetta lrqutda Real do Estado to
mado como base para a apuração do ltmrte de dts
péndao mensal prev1sto no contrato de re1nraancaa
mento 

Art 2° Esta Resolução entra em vtgor na data 
de sua publicação 

O SR PRESIDENTE (AntoniO Cartas Magalhães) 
- Aprovado o pro1eto e estando a matena em regtme 
de urgênc•a passa-se a 1med1ata aprec1ação da re
daç.io ftnal 

Em dtscussão a redação ftnal (Pausa ) 
Não havendo quem dese1e dtscuttr encerro a 

di'SCUSSãO 

Em votação 
Os Srs Senadores que a aprovam. quetram 

permanecer sentados (Pausa ) 
Aprovada 
A matena va1 a promulgação 

O SR PRESIDENTE (AntoniO Carlos Ma;alhães) 
-Item 10: 

MENSAGEM W 157, de 1998 
(Em regune de urgencta, nos tennos do 

Requenmento n• 46-', de 1998 - art 336, b) 

Mensagem n• 157. de 1998 tn• 592198, na on
geml. pela qual o Senhor Prestdenle da Republtea 
solictla seta autonzada a elevação tempora"a do li
mtle de endrvtdamento da Petroleo Brasrlerro S A -
PETROBRAS 

Dependendo de parecer a ser profendo em pie
nano 

Concedo a palavra ao Senador Jonas Ptnhetro 
para profenr parecer em substrtUtção a Comissão de 
Assuntos Econõmtcos. nos termos do art 140, do 
Regtmento lntemo 

PARECER N• 456, DE 1998 
(De Plenano) 

Em suostttUtção a Comtssão de Assun
tos Economtcos. sobre a Mensagem n• 157. 
de 1998 ,n• 592198, na ongem) do Senhor 
Prestdente da Republica. que propõe ao Se
nado Federal seJa autonzada a elevação 
temporana do ltmtte de endtvtdamento da 
Petroleo Brastletro S.A - PETROBRAS 

O SR. JONAS PINHEIRO (PFl - MT, para 
profenr parecer) - Sr Prestdente, Sras e Srs. Sena
dores. o Senhor Presidente da Republtca, nos ter
mos do arttgo g• da Resolução n• 96. de 15-12-1989, 
do Senado Federal. envtou a esta Casa a Mensa
gem n• 157. de 1998 solicrtando autonzação para 
elevar o limtte de endiVIdamento da Petrobrás, de 
conform•dade com a Expostção de MotiVOS do Mrms
tro de Estado das Mtnas e Energta 

A Expostção de MotiVOS apresenta tnformações 
sobre o Programa de Dtspêndtos Globats da Petro
bras para 1998 autonzado pelo Decreto n• 2.453, de 
6 de 1anetro de 1998 O Programa, que 1nclu1 tanto 
operações de credrto externo como operações de 
creddo tntemo. totaliza R$ 2 337 mtlhões, dos quats 
R$ 1 258 mtlhões 1a se encontram compromiSSBdos 
ou parctalmente contratados para atender, funda
mentalmente. o ftnanctamento dos protelas "Gaso
duto Bolrvta-Brastl" e "Gas de Urucu" 

Para atender seu programa de tnvesbmento, a 
Petrobras necess1ta de que seu hm1te de endevlda.
rnento. que 1a se encontra ultrapassado, setB eleva
do. temporanamenle e em caráter excepctonal, em 
mats um btlhão e tnnta e quatro mrlhões de reats 
para contratar as segutntes operações de créddo 

1) SOB milhões. referentes ã ermssão 
de eurobõnus. como parte da estralégta de 
reftnanctamento da dtvtda de longo prazo, 

2) 98 mtlhões, com a CorporaCIÓn An
dtna de Fomento (CAF). desbnados tanmém 
ao ftnanctarnento do proJetO "Gasoduto Bolí
Vta-Brastl". 

3) 430 rmlhões, com o Banco Naaonal 
de Desenvolvtmento EconõmtcO e Socllll -
BNDES, para aqursrção de capacrdade de 
transporte adtctonal dõ gas, dentro do esco
po do segmento brastletro do prlljelo "Gaso
duto Bolivta-Brastl" 

A pnmetra operação de creddo apresenta as 
segutntes caractensttcas ftnancetras· 

a) Valor- 450 000.000,00 (quatrocentos e Cin
quenta milhões de dotares dos Estados Unidos), 
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equ•valentes a RS SOB 000 000 00 (qu•~hentos e o•to 
milhões de rea1s) 

b) Modalidade la~çame'lto oe bõ~u~ atrav-:s 
de f1xed rate notes: 

c) Prazo 5/1 O anos 
d) Uso dos Recursos ref•nancramento ce diVI

das de Eurobonds v•ncendos em 1998. 
e) Preço da Em.ssão 1 00~. de valor de face 

das Notas, 
f) Coupon 9,75% a a .. 
9) Ptacernent Fee 0,75~. 1\at. 
h) Despesas Gera1s 0,1% max1mos. 
i) Pagamento dos Juros semestralmente 
A segunda operação de cred1to apresenta as 

segUintes caractenst•cas hnance1ras 
a) Emprestador Corporac1àn And1na de F e

mento- CAF. 
b) Valor. US$85 000 000.00 (Oitenta e c1nco 

milhões de dólares dos Estados Umdos) eqwvalen
tes a R$96 000 000.00 (noventa e se1s mrlhões de 
rea•s), 

c) Modalidade. emprest1mo em moeda, 
d) ObJet1vo: F1nanc1amento da aqu1s1ção antec•

pada do d1rerto de transporte de 6 milhões de m3/d1a 
de gas natural no Gasoduto Bohv1a_Brasll pela Pe
trobras, em terntono bohv•ano, 

e) Garantidor não há, 
f) Prazo· 15 anos a partir da data de fechamen

to do contrato ou 31 de março de 2013, o que prl
me•ro ocorrer: 

9) Juros F1xos a razão de 3% a a. ac1ma de 
1o-year US Treasure Bill. 

h) Amot11Zaçào· 18 parcelas semestra•s e su· 
cess1vas. 

i) CareTICia. 54 meses a part~r do tenn1no do 
penado de desembolsos. 

j) Commlfment Fee o. 75% a. a •nc•dente sobre 
o saldo não utilizado do cred1to; 

k) Cormssão de Cred1to 1,25% sobre o valor 
da operação, 

I) Despesas Diversas Ate montante de 
US$1QO.OOO.OO. 

A terce~ra operação de credrto apresenta as se
guintes caractenst1c,as financerras· 

a) Emprestador: Banco Nac1onal de Oesenvol
'"mento Econõrmco e Soc1al - BNDES, 

b) Valor R$430.000.000.00 (quatrocentos e 
tnnta milhões de rea1s), reaJUStados pela T JLP .. 
2.5%a.a 

c) Modalidade: Subscnção de ate 43 000 de
bêntures Simples de emiSSão pnvada da Petrobras 

-o valor de RS1 O 000 00 caca uma com colocação 
-:: .. CIUS1va para o BNDES 

d) Ob,er,vo F•f'la'1C.Iamento da aquiSIÇãO antec•· 
~ ;ca do d"el!o de transporte de 6 m1lhões de m3/dra 
-::::: gas natural no Gasoduto Bo11v1a - Bras1l pela Pe
"r'Jbras em temtono bras1le1ro 

e) <3arant•dar Não na 
I) Prazo t7 anos com vencimento f1nal em 15-

2-2015 
9) Juros T JLP _ 2.5% a a. 
h) Amort1zaçâo 23 parcelas semestrais com 

1mcro em 15-2-2004 e tenn1no em 15-2-2015 no va
l·Jr de 4,3478~. cada uma do valor pnnc~pal; 

i) Com1ssào de Credito O 1% a cada 30 d•as 
ou tração sobre o valor da Promessa de Subscnção 
jaS Debêntures 

li-Voto 

Aplicam-se a estas operações as condições 
estabelecidas pela Resolução n• 96, de 1989, do Se
nado Federal No caso das emp,.sas estataiS que 
se encontram com o llm1te de end1v1damento estou
rado ela estabelece que os pedidos de elevação do 
llmrte de cred1to venham 1nstrwdos com os segu1ntes 
documentos 

a) caractenst1cas da operação prazo, taxas de 
Juros encargos. cronograma hnance1ro: e 

b) 1nfonnações sobre a s•tuação f1nance1ra do 
requerente 

Entendemos que ambas as condições toram 
atenc1das de forma sat1sfat6na. Não ha o que con
testar quanto a 1sto 

No que d1Z respe1to ao merrto do pedido, trata
se de operação de cred•to da ma1s alta •mportânc•a 
para o Pa1s A Petrobras é uma empresa lucrabva e 
bem-adm1n1stratrva que não terá nenhuma difiCUlda
de em honrar o empréstimos 

Ass•m sendo, conclu1mos pela aprovação do 
ple1to nos tennos do segu10te 

PROJETO OE RESOLUÇÃO NO 83, DE 1918 

Autorizada a elevação tempor6rlll do 
lim1te de endividamento ela Pelráleo Blll
sileiro S.A. - PETROBRAS, em mais 
R$1.034.000,00 (um bilhio e trinta e qua
tro milhões de reais). 

O Senado Federal ,.solve: 
Ali. 1° Fa a Pelroleo Brasieno SA- PE I kJBRAS, 

autonzada. nos termos do arbgo 52. naso V, da Const•
tu•ção Federal e da Resolução n• 69 de 1995, do 
Senado Federal, a elevar, temporanamente e em ca
rater excepcional, seu hmrte de endiVIdamento em 
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"'1'"1d•S. RS1 034 000 00 tum b•lh.ao e- mrna e quaro m•
. .,:e~ j~ rea•sl e contJcnar duas Oj:oeraç0es dE.· creod.
r·· t'"''l?rn•J e uma operaçao de crt?d•1•J lnll.:!rn•) 

An 2 A pr1meara operaçao r:1e cr~d1to ~xterno 
m(lo•1("h .. mada no urt 1" apresenta dS segumte-s cara
tenst•cas hnance1ras 

r r •a/or US$450 000,000 00 rquarrocento• e crn
quen:a mrl dolares dos Estados Unrdos), eqUivalenres 
a RSSOB 000 000 00 (qurnhenr"s e ono mrlhoes ele 
rea•s• 

fi I modaudadet; lc~nçamento de bõnus atraves 
·je t•xed rate notes. 

li h prazos 511 O anos 

IV! uso dos recursos ref•nanc•amento de diVI

das de Eurobonds vrncendos em 1998, 

V) preço da em1ssão 100°c. c:Je valor de face 
oas notas 

VI) coupon 9,75% a a 

Vil) placement fee O, 75"·• llat 

VIII) despesas pera1s O 1 o" max•mos 

lXI pagamento dos ruros semestralmente 

Art 3° A segunda operação de credrto exremo 
menc1onada no art 1" apresenta as segu1ntes carac
te·•st•cas fmance~ras 

I) emprestador Corporac1on Andma de Fomen 
to- CAF, 

11) valor US$85,000 000 00 ro•lenta e crnco mr 
lhoes de dolares dos Estados Unraosl eawvalentes a 
RS96 000 000 00 (noventa e sers mrlhões de rears), 

IIII modaltdade empreslrmo em moeda, 

IV) ob}ef1vo hnanc1amento da aqu1s1ção anteci
pada ao drrerto de transporte de 6 mrlhões de m31dra 
de gas nalural no Gasoduto Bolrvra-Brasrl pela Pe
trobras em temtono bollvrano. 

V) garan~1dor não ha, 

VI) prazo 15 anos a partrr da data de fecha
mento do contrato ou 31 de março de 2013, o que 
pr1me1ro ocorrer 

VIl) JUros f1xos a razão de 3°a d. a ac1ma da 
10-yeBT US Tressure Brll, 

VIII) amortrzação 1 8 parcelas semestrars e su
cessivas. 

IX) carencra 54 meses a partrr do terrTinO do 
penado de desembolsos. 

X) comml!rnent tee 0,75% a a rncrdente sobre 
o saldo não ut1hzado ao crechto. 

XI) com1ssão de credito 1 25% sobre o valor 
da operação, 

'illl Clesvesas .:11versas Ate montante de 
USS 1 r_u1 000 OU 

Ar" .1 A ,_.ce-r .a• ,a., a~ crea•to 1ntemo menciona
da ... :· art 1 a~re.;e,ta as ~egUintes caractenstlcas 
hnan(e,ras 

li ern~resrau .... -.r Bancc Nac.onal de Desenvolvi
mento EconómiC.J e Socral - BNDES. 

Iii valor RS~ 30 000 000 00, rearustado pela 
TJtP+:' so., a .:1 

IIII modalraaae subscrrção de ate 43.000 de
bt?nrures s1mp1es de em•ssão pnvada da Petrobras 
no valor de R$10 000 00 cada uma. com colocação 
e•crusrva para o BNDES 

IV) ob}etwc trnanc1amento da aqUisiÇão antecl
paoa c:Jo d1rellü de transporte de 6 mrlhões de m3/dra 
de gas natural no Gasoduto Bolrvra-Brasil pela Pe
trobras em terrnono bras1le1ro 

Vi garantrdor não ha 
VIl prazo 1 :- anos com vencrmento frnal em 

15-2 20t5 
VIII JUros T JLP+2 5'o a a, 
Vllll amortt:.açã'-., 23 parcelas semestrars, com 

rnrcro em 1'-2-2004 e termrno em 15-2-2015, nova
lor de 4 3478°·o cada uma do valor prwncrpal, 

IX! comrssão de credrlo O 1 "lo a cada 30 dras, 
ou tração sobre o valor da Promessa de Subscnção 
das Debêntures 

Art 5' A aurorrzação concedida por esta Reso
lução devera ser e.:ercrda o prazo de qurnhentos e 
Quarenld tt1as. CO'llattos da data de sua pubJrcação 

Art 6' Esla resolução entra em vrgor na data 
de sua pubhcaçao 

Sala das Sessoes 1' de rulho e 1998 -Jonas 
Pinherro Presidente -

O SR PRESIDENTE (AtnonK> Carlos Magalhães) 
- O parecer e favoravel nos termos do Prtl)l!lo de Re
solução n• 83 de 1998 que oferece 

Em drscussão o prOJeto em turno uniCO (Pausa ) 
Nao havendo quem peça a palavra, encerro a 

drscussão 
Em votação 
Os Srs Senadores que o aprovam quetram 

permanecer sentados (Pausa 1 
Aprovado 
O proreto var a Comrssão Drretora para a reda

ção hnal 
O SR. PRESIDENTE (Arnon10 Carlos Magalhães) 

- Sobre a mesa parecer da Comissão Duatora, ~ 
cendo a redação trnal, que sera lido peto Sr 1° Se
cretano em exercrcro, Senador Joel de Hollanda 

E lido o segurnte 
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PARECER N• 456/A, DE 1998 
(Da Co~JIIssão D~retora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n• 83, de 1998. 

A Comossão O~retora apresenta a reaação tonal 
do Projeto de Resolução n• 83. de 1998, que auton
za a elevação tenporána do hmde de endovodamento 
da Petróleo Braslleoro S A - PETAOBRAS, em 
ma os R$1.034 000.000,00 (um bolhão e tnnta e qua
tro molhões de reaos) 

Sala de Reumões da Comossão, 1° de Julho de 
1998 - Antonio Carlos Magalhães, Presodente -
Ronaldo Cunha Lima, Relator - Carlos Patrocínio 
- Lucídio Portella. 

ANEXO AO PARECER N° 456-A. DE 1998 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presodente, nos termos do art 48, otem 28, do 
Regnnento Interno, promulgo a seguonte 

RESOLUÇÃO N° , DE 1998 

Autoriza a elevação temporúia elo li· 
mlte de endividamento ela Petrabrás Bra· 
silalro S. A. - PETAOBRAS, em mais 
R$1.034.000.000,00 (um bilhão e trinta e 
quatro milhões de reais). 

O Senado Federal resolve: 
Art 1° É a Petróleo Brasoleoro S A - PETRQ. 

BRAS, autonzada. nos termos do art. 52, IIICISO V, da 
Constduo;:ão Federal e da Resolução n• 96, de 1989. 
do Senado Federal, a elevar, temporanamente e em 
caráter excepcoonal. ssu lomde de endMdamento em 
maos de R$1.034.000.000,00 (um bilhão e tnnta e 
quatro milhões de reaiS) e contratar duas operações 
de créddO e uma operação de créddo 1ntemo. 

Art.2" A pnme1ra operação de cn!ddo externo 
menc1onada no artigo antenor, apresenta as segUin· 
tes caracterisbcas financeiras: 

I - valor: US$450,000,000.00 (quatrocentos e 
cmqiienta m1lhões de dólares norte-amencanos), 
equiValente a R$508.000.000,00 (quonhentos e ooo 
milhões de re&IS). 

11 - modalidade: lançamento de b6nus através 
de fixed rate nollltl; 

III - p<azo: c•ncoldez anos; 
IV - uso dos recuiSos: refonanc1amento de divo

des de Eurobonds Vlncendos em 1998; 
V- preço de emssão: 100% (cem por cento) 

de valor de face das Notas; 
VI - coupon: 9, 75'% a a. (nove 1nte1ros e seten

ta e c1nco centés1mos por cento ao ano); 

VIl - placement lee O 7s•;. (setenta e conco 
cenresomos por cento) 1/at. 

VIII - despesas geraos O 1 ~. (um decomo por 
cento) ma·~umos 

IX - pagamento dos Juros semestralmente 
Art 3° A segunda operação de cred1to externo 

mencoonada no art 1°. apresenta as segUintes ca
racterísticas f•nance~ras 

I - emprestador Corporacoon Andona de Fo
mento-CAF. 

11 - valor US$85.000,000 00 (odenta e conco 
molhões de dolares norte-amencanos) equiValentes a 
R$96 000 000.00 (noventa e seos milhões de rea1s); 

III - modahdade emprestomo em moeda, 
IV - obj81ovo· fonancoamento da aquosoção ante

copada do doreoto de transporte de 6 (seos) milhões de 
m/doa de gas natural no Gasoduto Bolivoa - Brasol 
pela Petrobras, em terntono bohvoano, 

V - garantodor. não ha. 
VI - prazo quonze anos a partir da data de fe

chamento do contrato ou 31 de maiÇO de 2013, o 
que pnmeoro ocorrer 

VIl - Juros· foxos a razão de 3% a.a (três por 
cento ao ano) acoma da 10-year US Treasure Bill; 

VIII - amortozação dezooto parcelas semestraos 
e sucesSivas, 

IX - carência conquenta e quatro meses a par
'" do termono do peroodo de desembolsos, 

X - commotmente lee" 0,75% a a. (setenta e 
conco centésomos por cento ao ano) oncodente sobre 
o saldo não utohzado do cn!doto; 

XI - comossão de credoto 1.25~ (um Inteiro e 
VInte e conco centes1mos por cento) sobre o valor da 
operação; 

XII - despesas doveiSas: até montante de 
US$100,000 00 (cem moi dólares norte-amencanos). 

Art. 4° A operação de créddo ontemo mencoona· 
da no art. 1° ap.esenta as segUintes caracterfsbcas 
fonanceoras: 

I - emprestador: Banco Nacoonal de Desenvol· 
Vlmen!O Econõmoco e SoCial - BNDES; 

11 - valor: R$430.000.000,00 (quatrocentos e 1m
ta milhões de leaiS), 1811jUstedoS pela T JLP maos 2,5% 
a.a. (dois Inteiros e anoo decomos por cento ao ano); 

III - modalidade. subscnção de até 43 000 
(quarente e três mil) debêntu.es Simples de em•ssão 
pnvada da Petrobras no valor de R$10.000,00 (dez 
mil reaiS) cada uma, com colocação exclusiVa para o 
BNOES, 

IV - obJeiiVO: fonancoamento da aquosoção ante
copada do d111!110 de transporte de 6 (seos) molhões de 
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mld1a de gas natural no Gasoc:Juto Bollv•a - Bras•l 
pela Petrobras em terptor1o bras•le•ro 

V - garantodor não ha 
VI - prazo dezassete anos com venc•mento h 

nal em 15 de fevereoro de 2015 
VIl -JUros T JLP maos 2.sc,, a a Jdoos ontenos e 

c1nco decunos por cento ao ano} 
VIII - amortozação vonte e três parcelas semes· 

lraos com omcoo em 15 de fevereoro de 2004, e térm•· 
no em 15 de fevereiro de 2015 no valor de 4 3478% 
(quatro onleoros e três moi, qualrocentos e setenta e 
ooto dec1mos de mnes1mos por cento) cada uma do 
valor pnnc1pal. 

IX - com1ssão de credito O 1% (um dec1mo por 
cenlo) a cada tnnta d1as ou !ração sobre o valor da 
Promessa de Subscnção das Debêntures. 

Art 5° A autonzação conced1da por esta reso
lução devera ser exe1C1da no prazo de qUinheniDs e 
quarenta d1as. contado da data de sua publicação 

Art 6° Esta resolução entra em v1gor na data 
de sua publicação 

O SR. PRESIDENTE (AniDniO Callos Magalhães) 
- Aprovado o pro)Bio e estando a malena em reg1me de 
u'!Jênc~a, passa-se a omedoala aprecoação da oeda
ção f1na1 

Em discussão a redação f1nal (Pausa ) 
Não havendo quem dese1e d1scutor encerro a 

diSCussão 
Em votação 
Os Srs Senadores que a aprovam. que1ram 

permanecer sentados (Pausa ) 
Aprovada 
A matena va1 a promulgação 
O SR. PRESIDENTE (Amon10 Cartas Magalhães} 

-liam 11: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 91, DE 1998 

(Em reg1me de urgência, nos termos do 
Requenmento n• 467. de 1998 - art 336. b) 

Discussão, em turno un.co. do ProJeto 
de Decreto Leg1slat1vo n• 91. de 1998 (n• 
575197, na Cãmara dos Deputados). que 
aprova o texto doTratado sobre a Não-Proli
feração de Armas Nucleares. conclwdC!l em 
1° de JUlho de 1968. com v1sta a adesão pelo 
Govem10 Brasileiro 

Dependendo de parecer a ser profendo em 
plenáno. 

Nos lermos do art 140 do Reg1mento lnlemo. 
das1gna o nobre Senador Jose Agnp1no para profenr 

parecer em substitUIÇão a Com1ssão de Relações 
Extenores e Defesa Nac1onal 

PARECER N° 457. DE 1998 
(De Plenano) 

Em subst1tu1ç:ão a Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional, so
bre o ProJeto de Decreto Legislativo n• 
91, de 1998 (n• 575, de 1997, na Cimara 
dos Deputados), que • Aprova o texto do 
Tratado sobre Não-ProiHeração de Armas 
Nucleares, conclu1do em t• de julho de 
1968, com vistas à adesão do Go-..o 
Brasileiro" 

I - Relatorio 

O SR. JOSE AGRIPINO (PFL - RN. para pro
fenr parecer) - Sr Pres1den1e. Sras e Srs Senado
res nos tennos do art 49 InCISO I. da Constituição, 
o Senhor Pres1den1e da Republica submeteu a con· 
Slderação do rongresso Nacl0~31 o texto do Tratado 
sobre Não-Proliferação de Armas Nucleares, con
cluldo em 1" de JUlho de 1968 com v1stas a adesão 
do Governo Braslle•ro 

A Cãmara dos Deputados aprovou e remeteu a 
esta Casa o ProJeto de Decreto Leg1slat1vo n• 575-A, 
de 1997. que lomou o numero 91, de 1998, no Se
nado 

Nos termos do ar! 103, I. do Regunen10 Inferno. 
compete a Com•ssão de Relações Extenores e Defesa 
Nacional em1t1r parecer sobre as "'proposções refaren~ 
tes aos atas e relações 1ntemac•ona•s• Em v•rtude da 
urgênc1a aprovada para o PDS n• 91/98, mediBnte o 
Requenmento n• 46 7. de t998. cabe-me profenr pare
cer em plenano. em substlllção a CRE 

Ao pro1eto nao foram oferecidas quaisquer 
emendas 

11- Análise 

Mund1almen1e conhecido. o TNP, ob(eiD do pro
JB!o sob exame. tem por finalidade pnncipal deter qual
quer topo de comda armamentosta com artefatos béli
cos nucleares Tnnta anos de esfoiÇOS continuas das 
Panes consagraram o deseJO crescente de bloquear o 
desenvolv1men1o da ameaça nuclear e de promover a 
redução do esloque de armas desse bpo 

Em onze ar11gos o lexto do Tratado reun1u em 
tomo de seus pnnc1p10s pacdiStas as poténc1as mun· 
d1a1s dotadas de tecnologia nuclear ofensiVB Ao longo 
de três decadas adenram rnumeros pa1ses. tanto corno 
expresão de sua renunc•a a arma nuclear como para 
mcent1var seus detentores a progredir no cam1nho 
do apaz1guamento 1a que não faltaram cntiCBs à 
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cns:ahLação do status quo quanto aos c•nco Esta
dos possurdores de arsenal atõm•co em 1968 os Es
tados Unidos. a França. a Grã-Bretanha, a Ch1na e a 
entao Umão Sov•ellca. hoJe Federação Russa. O 
Bras11 conforme recorda a Expos•ção de Mot1vos ln
term•mstenal n• 252, de 20 de JUnho de 1997, sem
pre pOSICionou-se contrano ao pnvlleg10 que os "cin
co grandes• contmuaram a deter 

No entanto. nosso Pa1s 1ama•s adenu, sob 
qualquer pretexto que fosse, ao desenvolvimento e 
ao uso da tecnolog1a nuclear para f1ns behcos. A 
Const1tu1ção Federal. no art 21. XXIII, a. precettua 
que "qualquer at1v1dade nuclear em temtono nacio
nal somente sera admtt•da para f1ns pacífiCOs e me
diante aprovação do Congresso NaciOnal" (gnfe1) 
Ora essa dec1sáo soberana do povo bras1leuo e du
pla representa uma postura poht•ca e se enunc1a em 
norma 1und1Ca maxama. 

O Governo Bras1Je1ro vem-se mandestando. em 
sua pohtiCa externa e no campo 1ntemo. no plano 
energetlco. em consonãncra com essa bem-vtnda 
realidade JUrldlco-pohtiCa. Ass•m. Instalaram-se, em 
1991, a Agência Bras1Je1ro-Argent•na de Contablildde 
e Controle de Matena1s Nucleares (ABACC) e, em 
1994, os mecamsmos de controle do Acordo Ouadn
part•te (de 1991) entre o Brasil, a Argent~na. a 
ABACC e a Agênc•a lnternac•onal de Energ•a Alôm•
ca (AIEA), para assegurar que não ocorram even
tua•s desv•os dos f1ns pac1f1C0s A1nda em 1994 en
trou em v1gor, para o Brasil, fe1tas determinadas 
emendas. o Tratado de Tialelolco (de 1967). •nstau
rador de uma zona 11vre de armas nucleares na 
Amenca lat1na e no Canbe A pos1ção bras1le1ra tor
nou-se, po1s. entrementes, com um total de 185 Es
tados-Partes no TNF, anacrôniC8 As Inequívocas 
dec•sões do Pa1s, nessa rnatena. levaram-no a dec•
d~r pela adesão ao TNP, anuente o Congresso Na
CIOnal. para que não f1casse o Brasil na companhia 
úmca- e, na espéc1e, não necessanamenle Ideal
da lnd1a, do Paqu1stão, de Israel e de Cuba, que ain
da se mantêm, sob as condiÇões pecul~&res que lhes 
são propnas - e que forte preocupação Internacional 
engenáram - fora do tratado 

A Cãmara dos Deputados, ao formular seu proJB
to de decreto legiSiaiNo, entendeu opoi!Uno 1nciU1r diS· 
postt•vo programahco (o art 2"), com a 1ntenção de •n
cenllllar partiCipação ahVa da RepubliCa FederatiYB do 
Bras•l no avanço das negoaações mulblaleraiS de re
dução e ext1nção dos annamentos nucleares, em pal'h
cular aqueles que são ab(eto dos acordos START I e 
11, entre os Estados UnidOS e a Russl8 

A execução pratiCa do TNP. por parte do Bra
s ri não acarreta compromrssos adrcronars. pors -
conforme ens•na a expenênc1a argent1na, que adenu 
em 1995 - o acordo quadnpart1te de 1994 1a atendeu 
as ex•gênc•as da AIEA. Ressalte-se que o Brasil, 
nos ult1mos c1nco anos. tem desenvolvido at1va poht•
ca de cooperação 1ntemac•onal no campo da energ1a 
nuclear para f1ns pacificas, med18nle acordos bilate
rais. com a Rúss•a (Decreto Leg•slatwo n• 190, de 
1995), com o Canada (1996) e com os Estados Um
dos (1997) - estes ult1rnos atualrnente sob exame da 
Cãmara dos Deputados. Aderna1s, o Governo Fede
ral submeteu ao Congresso Nac1onal seu projeto de 
poht1ca nac1onal de energ•a nuclear. Igualmente sob 
anahse da Cãmara dos Deputados (Projeto de Le• n• 
2.501, de 1992) 

E de se conclUir, po1s, ser oportuna e dese,ãvel 
a adesão do Brasil ao Tratado de Não-Prolderação 
de Annas Nucleares 

li-Voto 

Encontrando-se o ProjetO de Decreto Leg1slall· 
vo n• 91, de 1998, conforme a ConstitUição Federal, 
sendo jUrldiCO e estando lavrado de acordo com a 
boa lecniCa leg•slaiiVB e, no menta. merecendo o 
ma1s mlldo assent1rnento desta Com1ssão e deste 
Plenãno, nosso voto ê, po1s, pela aprovação do pre
sente Tratado, nos exatos termos do proJeto onundo 
da Câmara dos Deputados 

SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) 
- A maténa recebeu parecer favoravel 

Em d1scussão o projeto (Pausa ) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

diSCUSsão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam que1ram 

permanecer sentados (Pa .. sa ) 
Aprovado 
O projeto va1 a Com1ssão D1retura para a reda

ção final. 
O SR. PRESIJENTE (Anlono Carlos Magal1ães )

Sobre a mesa parecer da Com•ssão D•retora, ofere
cendo a redação f1nal, que será hdo pelo Sr. 1• Se
cretáno, em exerc1cio, Senador Joel de Hollanda. 

É lido o segu1nte 

PARECER N•457/A, DE 1998 
(Da Com1ssão D•retora) 

Redllção final do Projeto de Decreto 
Legislativo n" 91, de 1998. 

A ComiSsão D1retora apresenta a redação final 
do Pro,eto de Decreto Leg1slat1vo n• 91, de 1998 (n° 
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575197 na Cãmara dos Deputaaos) que aprova o 
texto do Tratado soora a Não-Proliferação de Armas 
Nucleares. conctuaoo em 1" de lU lho de 1968 corn 
vastas a adesão pelo Governo braslle•ro 

Sala ae Reumões da Com1ssão 1• ae IUiho de 
1998 - Antonio Carlos Magalhães. Presidente -
Ronaldo Cunha L1ma. Rel,tor - Geraldo Melo -
Carlos Patrocrnro - Lucrdio Portella. 

ANEXO AO PARECER N" 457 -A. DE 1998 

Faço saber que o Congresso Nac1onal apro· 
vou. e eu. Pres10ente do Senado Federal nos ter· 
mos do ar! 48, 1tem 28. do Regimento Interno. pro
mulgo o segu1nte 

DECRETO LEGISLATIVO N" . DE 1998 

Aprova o texto do Tratado sobre a 
Não-Proliferação de Armas Nucleares, 
conclu1do em 1° de julho de 1968. eom 
vrstas a adesão pelo Governo braslleri'O 

O Congresso Nac1onal decreta 
Art 1" E aprovado o texto do Tratado sobre a 

Não-Prolrteraçao ae Armas Nucleares conciUido em 
t• de IUiho de 1968. com v1stas a aaesão pelo Go
vemo brasalearo 

Paragrafo unaco. São su1e•tos a aprovaçao do 
Congresso Nac1ona1 qua1squer atas que poss.am re
suhar em rev1sã" do refendo Tratado ass1m oomo 
quarsquer arusres complementares que. nos tennos 
do 1nc1so I do art 49, da ConstitUição Federal acar
retem encargos ou compromassos gravosos ao patn
mõmo nacaonal 

Art 2" A adesão do Brasil a.:l presente tratado 
esta v•nculada ao entendimento de que nos termos 
do art1go VI. serão tomadas med1das efet1vas VISan
do a cessação. em data prox1ma da cornda arma
mentlsta nuclear, com a completa ellmmação de to
das as armas atõm1cas 

Art 39 Este decreto legislativo entra em v1gor 
na data de sua pubiiCaçao_ 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Cal1os Magalhães) 
- Aprovado o PIOI'!to e estando a matena em reg1me de 
urgênc1a, passa-se a 1med1ata aprec1ação da reda
ção final 

Em d1scussão a redação final (Pausa ) 
Não havendo quem dese1e d1scu11r encerro a 

diSCussão 
Em votação 
Os Srs Senadores que a aprovam que1ram 

permanecer sentados (Pausa l 
Aprovada 
A matena va1 a promulgação 

O SR PRESIDENTE tAmon1o Carlos Magalhães) 
-Item 12 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N' ~3 DE 1998 
tEm reg1me dE urge:nc1a nos termos do 

Requenmento n' 466. de 1998- ar! 336. b) 

D1scussão. em turno umco. do ProJetO 
de Le1 da Cãmara n' 23, ae 1998 (n• 
4 505'98 na Casa de ongem), de lnJCIBIIva 
do Presidente da Republica que concede 
pensão espec1al a Elys,ariO Tavora Fdho 

Dependendo de parecer a ser pretendo em pie· 
nano 

Concedo a palavra ac• nobre Senador Joel de 
H.:lllanda para profenr parecer em substttu1çã.o a Co
mrssão de Assunros Soc1ars. nos termos do art 140, 
do Reg•mento Interno 

PARECER N• 458, DE 1998 
(De Plenano) 

Em. substitUição a Comissão de As
suntos Soc1a1s sobre o Pro1etoe Le1 da Câ· 
mara n• 23 de 1998 que "concede pensão 
espec1al a El\'s•ar1o Tavora Filho' 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE Para 
prolenr parecer ) - Sr Pres1dente Sr's e Srs_ Sena
dores 

I - Relator~o 

O Pro1eto de Le1 da Cãmara dos n• 23, de 
1 qga de •mc1at•va do Pres1dente da Republica. con
cede pensão especai. VltaiiCia,ao geologo Elysláno 
Tavora Ftlho por seus relevantes servtços prestados 
a pes.qu1sa dos recursos natura1s bras1le•ros Esta 
pensão no valor de R$3 068 83 (lrês m1/, Ollanta e 
se1s rea1s e Oitenta e três centavos). referente ao 
mês de ma10 de 1998 constitUI beneficiO que sera 
transfend.:l a esposa do benehc1ano Sr' AdoH1na 
Ra1tz1n de Tavora. em caso de morte ao bene!ICiáno 
(Art 1". caput.) 

Esta pensão ressalvado o d1re1to de opção, 
não podera ser percebida cumulativamente com ou
tros proventos pagos pelos colres publicas, a exce· 
ção aaqueles decorrentes do exerc1CIO de cargos em 
que e perm111da a acumulação (Paragrafo umoo do 
art 1") 

Detenmna o art_ 2" que eventua1s correções do 
valor da pensão far-se-ào de acordo com os índices 
adotados para as dema1s pensões pagas pelo Te· 
souro Nac1ona/ A despesa decorrente da ap/IC8Ção 
desta Le1 correra a conta dos Encargos PreVldenciB· 
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nos da Umão - recursos sob a supervasão do M•ms
teno da C1encaa e TeCI'Iolog•a segundo estatul o art 
32 da propos•ção 

11- Voto 

Como assevera o M•mstro Jose Israel Vargas. 
da C1ênc1a e Tecnolog1a na Expos1c;ão de Mot1vos 
encam1nhada ao Presidente da Republica, na qual 
expõe as razões que JUSIIf1cam a apresentação ao 
Congresso Nac1onal deste projeto de le1. o geologo, 
Elys1ano lavara F1lho "ded1cou a sua v1da a pesqUI
sa de petrografia tendo se destacaao como um dos 
melhores c•ent1stas do Paas nesta area Por essa ra
zão, mclus•ve e membro t1tular eleato. da Academ•a 
Brastle•ra de Caênc1as· 

Apos 1nformar que o Professor Elys1ano Távora 
F1lho encontra-se em precano estado de saude. o 
M1n1stro Jose Israel Vargas ressana que. apesar de 
sua v1da profacua. o benefacaano sempre demonstrou 
grande despreend1mento com relação a bens mate
riais e a garantiaS para a velh1ce 

Trata-se. ass1m de propos1ção voHada à InSti
tUição de benef1cio prev1denc1ano 1nd1v1duallzado, a 
chamada pensão gractosa. fato que se anscreve na 
trad1ção JUrldlca bras1le1ra A c~rcunstãnc1a de se CUI
dar de uma le1 que não contempla abstração e gene
ralidade não obsta o seu exame pelo Senado Fede
ral, pots são conhectdas, no nosso dareato, as exce
ções a taas exagêncaas 

No rnénto, ha que louvar a .nacaatava do Presa
dente da Republica, po1s esta propos1ção constitUI 
exped1eme excepc1onal, med1ante o qual o Estado 
bras1le1ro, expressando o '"teresse nac1onal, mam
festa o seu reconhecamento aos servrços relevantes 
que foram prestados ao Pais pelo c1eM1sta Elys1ano 
Tavora Filho. 

Somos, portanto, pela aprovação do Protelo de 
Le1 da Câmara n• 23. de t 998. 

SR- PRESIDENTE (Anton1o Carlos Magalhães) 
- O parecer e favoravel 

Em discussão o proJetO (Pausa l 

liião havendo quem peça a palavra, encerro a 
drscussão 

Em votação 

Os Srs Senadores que o aprovam que1ram 
permanecer sentados. (Pausa J 

Aprovado. 

O projeto va1 à sanção 

E o segu1nte o proJetO aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N9 23, DE 1998 
(N° 4 505/98 na Casa ae ongem) 

IDe rmcratrva do Presrdente da Republica) 

Concede pensão espec1al a Elys1ario 
Tavora Filho. 

O Congresso Nac1onal decreta 
Art t• E conced1a a Elys1ano Tavora Filho, 

geologo. por seus relevantes serv1ços prestados a 
pesqursa dos recursos naturars brasrlerros. pensão 
espec1al. mensal vrtallc1a, no valor ae R$3 086 83 
(três mil, o1tenta e se1s rea1s e 01tenta e três centa
vosl. referente ao mês de ma1o de 1998. cuJo benefi
CIO sera transfendo a esposa. sr" Adolflna Raltz'" de 
Tavora. em caso de morte do benef1c1ano 

Paragrafo un1co A pensão de que trata este ar
tigo. assegurado o d~re1to de opção, não podara ser 
percebrda cumulatrvamente com outros proventos 
pagos pelos cofres publicas, a execução daqueles 
decorrentes do exercrcro de cargos em que e permr
llda a acumulação 

Art 29 A atualização do valor da pensão faz-se 
de acordo com os '"d1ces adotados para as dema1s 
pensões pagas pelo T escuro Nac1onal 

Art 3° A despesa decorreme desta le1 correrá a 
coma dos Encargos Prev1denc1ar~os da Un1ão- re
cursos sob a superv1são do M1n1steno da C1ênc1a e 
Tecnologia 

Art 4" Esta le1 entra em v1gor na data de sua 
publicação 

O SR- PRESIDENTE (AMon10 Carlos Magalhães) 
- Esgotada a matena constante da Ordem do 0111. 

Sobre a mesa, parecer da Com1ssão D1retora, 
oferecendo a redação f1nal do Protelo de Decreto Le
gislativo n• 22. de 1998. que sara lido pelo Sr 1° Se
cretano em exerciCIO, Senador Joel de Hollanda 

É lido o segu1nte 

PARECER N"459, DE 1998 
(Da Com1ssão D1retoral 

Reclação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 22, de 1998 (n1 623, de 
1998, na Cirnara dos Deputados). 

A Com1ssão D1retora apresenta a redação f1nal 
do Projeta de Decreto Leg1slat1vo n• 22, de 1998 (n• 
623, de 1998, na Cãmara dos Deputados), que apro
va o texto do Tratado de ProibiÇão Completa de Tes
tes Nucleares - CTBT, conciUido em Nova York, em 
24 de setembro de 1996. 

Sala de Reun~ões da Com1ssão, 11 de JUlho de 
1998. - Antonio Carlos Magalhães, Pres1deme -
Ronaldo Cunha Urna, Relator - Geraldo Melo -
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Juruo:. Manse - Carlos Patrocm1o - Joel de Hol
landa 

ANE<OAOPARECERN -:~DE 1Y9ô 

Faç..:- saber que C• Congrr:-s~..:- Nac.r='nar .a~ro

v(.'IJ e eu Presidente .jo Sena::.• Federa• nos ter
mo~ do an 48 1t~m 2E dü Re·;wTlenT :- Interno pro
mulgo o segwnte 

DECRETO LEGISLATIVO tJ' DE 1998 

Aprova o texto do Tratado de Proobo
ção Completa de Testes Nucleares -
CTBT. concluodo em Nova York. em 24 de 
setembro de 1996 

O Congresso Nac•onal decreta 
Art 1° E aprovado o texto c:o Tratado de Pro•b•

ção Completa de Testes Nucleares- CTBT concluo
do em Nova York em 24 oe setembro de 1996 e 
assmado pela Republica Federanva do Bras1l na 
mesma data 

Paragrafo un1co Sao sure•tos a aprovaç:ão do 
Congresso Nacronal QUdlsquer atos que possam re
sultar alteração ou revrsão do refendo Tratado. ou 
que acarretem encargos ou cornpromrssos gravosos 
ao patnmõn10 nacional nos te,..,.,..o~ do art 49 I da 
Cunst1tu•ção F ederat 

Art 2~ Este decreto leg•slaiiVI""~ entra em v1gor 
na <lata de sua publicaçao 

O SR PRESIDENTE (Antom~ Cao1os Magalhães) 
- Sobre a mesa requenmento que sera lido pelo Sr 1° 
Secretano em exei'CICIO, Senador Joel de Hollanda 

E hdo e aprovado o segu1nte 

REQUERIMENTO N° 469, DE 1998 

Nos lermos do art 321 do Regrmento Interno. 
oequeoro a dospensa de publicação para omedoata 
d1scussão e votação, do Parecer referente a redação 
hnal do Protelo de Decreto Legrslat1vo n• 22, de 
1998 (n" 623198. na Câmara dos Deputados). que 
aprova o texto do Tratado de Prorboção Completa de 
Testes Nucleares - CTBT. conciUidO em Nova Ior
que em 24 de setembro de 1996 

Sala das Sessões 1° de tulho de 199<! - .klse 
Agropono. 

O SR. PRESIDENTE !AntoniO Cao1os Magalhães! 
- Aprovado o requenmento, passa-se a omedoata 
aprecoação da redação f1nal do Protelo de Deaeto 
Legrslatrvo n• 22. de 1998 

Em discussão a redação l1na1 (Pausa ) 

Nã~ ~-oa~;t?,.,'J .... 1uerr' peça a palavra .:-ncE:ríO a 
J•SCLJSSã•""~ 

Em \•Jtara:. =t redaça.: ••.,a• 
Os. Srs So:?naaores ::;ue :3. aprovam que1ram 

permanecer sentaj.JS lPausa ) 
Apr~.-wada 

A matena var a promulgaçao 
Sobre a mesa requenmento que sera lido pelo 

Sr P Secreta no em e)l.erCICIO, Senador Joel de Hol
tanda 

E hdo .:- segumte 

REQUERIMENTO N• 470, DE 1998 

Nos termos ao art 50 § 2° da Constotuoção Fe
deral comb•nadc corro os arts 215 e 216 do Regi
mento Interno do Senado Federal, reque1ro seJa en
camrnhado ao Presodente do Banco Central do Bra
Sil por mlermea•o do Mm1steno da Fazenda, pedtdo 
de rntormações relativamente a 'calote do setor pu
blico bras1leoro" segundo publicação na omprensa 

Na ed1ção do Jornal do Brasil de 4 de JUnho 
de 1998 a coluna de Celso P1nto fez reteréncoa a um 
eventual crescrmeoto do calote do setor publoco bra
slle•ro Segundo aquele columsta alem de o Estado 
de Atagoas e o Mumcopro de Osasco (SP). não hon
rarem. pela segunda vez. o venc1mento de t1tulos 
que em•t•ram tendo em v1sta a obtenção de recur
sos supostamente dest1nados ao pagamento de 
precatonos JUdiCiaiS, lambem o Mun1c1p10 de Cam
pmas (SP) tena agora entrando para o "clube dos 
mad1mp1entes" 

Segundo C• co' m1sta. os Munlc1p1os de Osasco 
e Camp1nas estanam prorbodos de rolar seus totulos. 
havendo contudo no caso de Atagoas. uma brecha 
permot1ndc> a rolagem O Estado lena. porem, preten
do não efetua r a rolagem " na esperança de 1nclu1r 
essa d1v1da moD11iana no pacote de renegocoação 
das d1v1das estaduais com o Governo Federal" 

A coluna tez, a1nda. referência a onentação 
que tena s1do dada pelo Banco Central do Brasol a 
qualquer onsti!Uição que mantenha totulos não honra
dos do Estado de Alagoas. no sentodo de • .. lazer 
provosão para perda de 1 00% do valor no balanço de 
tunho e comunrcar formalmente aos clientes que te
nham o papel que so serão pagos se e quando Ala
goas pagar o que deve" 

São as segUintes as •nformações a serem SOli
Citadas 

a) Ocorreu. realmente. o calote promOVIdo pelo 
Estado de Alagoas e pelos Munrcopoos de Osasco e 
Camprnas. a que se refere o colunrsta Celso Prnto? 
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b) O Banco Central do Bras.l onentülJ de lato as 
•nst•tuiÇêes f•nance,ras J'.:l sentido de fazerem prov·s.a·J 
de 10<Y'a (cem por cento! de perdas relatrvamente a:.s 
lltulos eml!odos pelo Estado de Alagcas que não tor3m 
honrados na data de seu venc•mento? 

c) Em caso de resposta aflrmatn .. a a questao 
antenor. o que tustrhca a aceotação pura e somples 
da hrpotese de perda torai? 

d) Não ha possrblirdade de solução alternanva 
para o problema, que não seta a da pura e srmptes 
acerlação da perda total? 

e) Qual a base legal da onentação que segun
do o colunrsta. lena sodo dada pelo Banco Central ao 
Bras•l as •nstttutções flnancetras? 

f} Atnda no caso de resposta af•rmat•va a ques
tão b, e hcato supor que o ocorndo com os lttulos do 
Estado de Alagoas venha a se repetrr relatrvamente 
aos lltulos dos MunrcoPIOS de Osasco e Camprnas e 
ate mesmo. com t•tulos de outros Estados ou Mum
cípoos que arnda não tenham adendo a onda da rna
drmplêncoa? 

g) Que repercussão rena, sobre a confrabrllda 
de do ststema f1nance•ro nactonal a conftrmação da 
tupótese de perda total relatrvamente aos totulos do 
Estado de Alagoas? E no caso de a mesma hrpotese 
se estender a outros Estados e Mun•c•p•os em es
pecoal os cotados por Celso Prnto. que tuntos senam 
responsaveos pela emrssão de R$10.4 brlhões em to
tulos vrnculados ao pagamento de precatonos JUdo
cra•s? 

h) Pode. o Banco Central do Brasrt, oferecer 
esclarecimentos adac1ona1s que perm1tam atenuar o 
estado de perplexrdade provocado pelas declaraço
es de Celso Prnto? 

i) Consrderando a possrbrlldade de as declara
ções de Celso Prnto afetarem o comportamento dos 
rnvestrdores, de modo a abalar a confoaboildade dos 
mercados monetános e f1nance1ro do País. não sena 
o caso de o Banco Central do Brasil adorar provrden
cras tendentes a tranqurlozar a oprnrão publica quanto 
à lisura de seu procedrmento? 

Justificação 

O SIStema fonancerro nacronal e parllculannente 
_,.rvel as rnfonnações drvulgadas pela rmprensa 
quanto a uma eventual rnadrmplêncra do setor publrco 
brasrletro, em especral nos casos em que a autondade 
monelána e Cilada corno a fonte da rnformação 

E sabrdo que, sob certas condoções. são sufi
Cientes alguns pequenos abalos na confrabolldade do 
comportamento do setor publico para provocar pro
fundas reações dos rnvestrdores do mercado de ca
pllars, capazes. por vezes. de levar a desagregação 

:::: ....,ercaco comprcmei":'""~IJ: .:-s esttJrctJs que vêm 
::o:--J0 em~,.eenoJ•cJos r.-:- G ~-e·r'lo i=ederal no senti
:: Je estatr•rzar tar:tc :::: rn.:o-=:a Quanto o tunc.ona· 
.... -:-nto dos rnercaoJos ., ... an.:e-.·.:.s 

A Slluacao ~a agre.. 1w. a ~anrr cJo momento em 
-::.Je a autcr1dade mcre a 1a 1ãc se preocupa em v1r 
a. publico para desmertrr d 1,.,tormação da 1mprensa 
ou pelo menos para '3'&clarecer a op1mão pubhca. 
oJuanto a lisura de seu proce01mento no tocante a 
mater1a ve•culada pela 1mprensa 

E por me preocupar fundamentalmente. com a 
P'Jssrbolldaae da ocorrencra ~e perturbações que 
iJOssam preJUdicar a rerdtlva e a1nda mc1p1ente esta
::lllldaae do s1stema mcnetar•o e nnance1ro do Pa1s. 
~ue formu10 o presente reauenmento de Informações 

Sala aas Sessões ce tulno de 1998 - Se-
nador Edison Lobão. 

(A Mesa ~ 3ra dectsão) 

O SR. PRESIDENTE oAntonoo Caltos Magalhães) 
- O requenmento lloo •.ar a Mesa para dec1são, nos 
'ermos do Reg1mento lntemo 

O SR. PRESIDENTE !Antonoo Ca~os Magalhães) 
- Sobre a mesa requeromenro que sera lrdo pelo 1° 
Secreta no em exerCICIO, Senaaor Joel de Hollanda 

E lrdo o segurnte 

REQUERIMENTO N• 471, DE 1998 

Senhor Presrdente. 
Reque1ro a V Ex• nos termos do diSposto no 

rncrso I ao art 71 da Consmurção Federal, e com 
base no drsposto no art 216 do Regomento lntemo 
do Senado Federal que ouv1do o Plenano seta soll· 
cotado ao Trobunal de Contas da Unoão. que se pro
nuncoe sobre a legalidade do paragrafo segundo, ar
trgo 26 da Medoda Provrsona n9 1 626-51. de 9 de 
abnl de 1998 comparatrvamente ao que drspõem 
art 77 da Ler n• 4 320, de 17 de maiÇO de 1964: o 
paragrafo sexto do art 1 O do Decreto-Ler n• 200, de 
25 de fevererro de 1967, o art. 47 caput da Leo n• 
8 443. de 16 de JUlho de 1992 e o paragrafo tercerro 
do art 116 da Ler n• 8.666 de 21 e tunho de 1993 

Justificação 

O presente requeromento tem por frnalrdade ob
ter subsodros para aprecoação da refenda Medrda 
Provrsoroa e pnncrpalmente para que o Congresso 
Nac1onal possa exercer uma de suas ma1s nobres 
funções qual se1a a de aprovar a Ler de Meros e de 
foscallzar a execuçao OIÇamentano-hnancerra dos 
Poderes da Unrão 

Reza o refendo § 2" do art. 26 da MP n" 1.626-52: 
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"Art 26 Os orgaos e enlldaaes da Ad 
mtmstração dtreta e tnd•reta da Umão. ao 
celebrarem cÔmpromtssos. em Que haJa a 
prevtsãc• de transferenctas de recursos h 
nancetros. de seus orçamentos pa'a Esta
dos D1stnto FPderal e Mun1C1p1os estabele
cerão nos tnstrumentos oactuats e obrt;ação 
dos entes rebedores de fazerem, tncl~r tats 
recursos nos seus respecttvos orçamentos 

§ 2° O orgãos do s1stema de controle 
mtemo e do controle externo a que se v.n 
cule a entidade governamental recebedora 
dos recursos transfendos por orgãos ou enti
dade de cutra esfera de governo mcumbrr
se-ão de venhcar a legalidade. a leg1t1m1da
de e a econom1C1dade da gestão dos recur
sos bem como a eflctêncta e a ehcacta de 
sua aplicação 

Ora se as transterênctas de recursos f 1derats 
a Estados e Mumctptos na forma de convémos. res
lrlng~r-se a ação de controle de legalidade de legrtl
mldade e de econom1C1dade daquelas InStitUições de 
de controle tntemo. e externo estaduaiS e munKttpats 
respeclrvamente sem uma ação ftscahzatona conco
mrtante e mats contundente por parte da Un1ão. es
tarão sendo potenc.ahzados os nscos de corrupção 
m&.glstralmente ev1denc1ados em recentes CPI nesta 
Casa. de modo a rubonzar o Poder Leg1slat1vo e a 
envergonhar a SOCiedade contnbu1nte 

Consta, a1nda, Senhor Pres1dente e pode-se 
comprovar pelas reed1çoes de numeras 49 de 13-2-98 
e 50 de 13-3-98 da refenda Medoda Prov~sona que o 
propno aparato fiscaliZador da despe2 do Poder Exe
cutiVO Federal volta a sofrer ameaça de ruma. na me
dida em que a Secretana Federal de Controle não 
ma1s passou a hgurar no refendo normatiVO 

Sala das Sessões. 1° de Julho de 1998 -Se
nador Laura Campos. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI ORGÂNICA DO TRIBUNAL 

DE CONTAS DA UNIÃO 

LEI N° 8 443 DE 16 DE JULHO DE 1992 

Dispõe sobre a Le1 Orgãnica do Tri
bunal de Contas ela União, e dá outras 
proviclincias. 

O Presidente da Republica 
Faço saber que c Congresso Nac1onal decreta 

e eu sanc1ono a segu1nte le1 

TITULO I 
Natureza. Competência e Jurisdição 

CAPITULO I 
Natureza e Competência 

Art 1'' Ao Tnbunal de Contas da Un1ão, orgão 
de controle externo compete. nos termos da Consti
tUição Federal e na forma estabelecida nesta le1: 

XVII - dec1d1r sobre consu~a que lhe seta for
mulada por autondade competente, a resperto de du
VIda SUSCitada na aplicação de diSpoSIIIVOS legaiS e 
regulamentares concernentes a matena de sua com
peténcla, na forma estabelecida no Reg1mento lnter-
no 

REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL 
DE CONTAS DA UNIÃO 

TITULO I 
Natureza. competência e Jurisdição 

CAPITULO IV 
Consulta 

Art 216 O Plenano dec1d1ra sobre consultas. 
quanto a duv1da suscdada na aplicação de dispoSiti
vos lega1s e regulamentares concernentes a rnaténa 
de sua competénc1a que lhe forem formuladas pelas 
segu1ntes autondades 

I - Presidentes da RepubliCa do Supremo Tn
bunal Federal do Senado Federal, da Câmara dos 
Deputados de Com1ssão tecn1ca ou de 1nquento de 
qualquer das Casa• do Congresso Nac1onal, de Tn
bunal Supenor de F art1do Poht1co. 

11 - M1n1stro de Estado ou autondade de n1vel 
h1erarqU1CO eqUivalente. 

III - Procurador·Geral da RepubliCa. 
IV - Advogado-Ger31 <la Umão, 
(2) § 1 • Os governadores dos Estados. do DIS

tnto Federal e os Prefeitos MuniCipaiS são autonda
des competentes para formular consultas a resperto 
de duv1das susc1tadas na aplicação dos recursos 
proven1entes da compensação hnance1ra pela ex
ploração do petroleo. do XISto betummoso e do gas 
natural 

(3) § 2" As consultas devem conter a 1ndiC8Çiio 
prec1sa do seu ObJeto. ser formuladas articuladamen
te e 1nstru1das. sempre que poss1vel, com perecer do 
orgão de aS&1sténc1a tecn1ca ou 1und1Ca da autonda
de consulente 

(3) § 3• A resposta a consulta a que se re
fere este art1go tem carater normatiVO e const1tut 
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P"'IUigamento da tese mas não do lato ou caso 
concreto 

LEI N• 4 320, DE 17 DE M.O.RÇO DE 1964 

Estatui Normas Gera1s de Direito Fi
nanceiro para elaboração e controle dos 
orçamentos e balanços da União, dos Es
tados, dos Municípios e do Distrito Fede
ral. 

TITULO VIII 
Do Controle da Execução Orçamentãria 

CAPITULO 11 
Do Controle Interno 

Alt 77. A ver~1cação da legahdade dos ates de 
execução orçamentaria sere prév1a. concom•tante e 
subsequente 

DECRETO-LEI N• 200 DE 25 DE 
FEVEREIRO DE 1967 

Dispõe sobre a organização da Ad
ministração Federal, estabelece d1retrizes 
para a Reforma Administrativa e dá ou
tras providincias. 

O Presidente da Repubhca, usando das atnbUI· 
ções que lhe contere o alt 9°, § 2•. do Ato lnst•tuc•o· 
nal n• 4, de 7 de dezembro de 1966, decreta 

CAPITULO III 
Da Descentralização 

Alt 1 O A execução das at1v1dades da Adm1n1s· 
!ração Federal devera ser amplamente descentrai•· 
zada. 

§ ao Os órgãos lederaiS responsaveiS pelos 
programas conservarão a autondade normativa e 
exercerão controle e flscahzação 1nd1spensave1s so
bre a execução local, condicionando-se a hberação 
dos recursos ao l1el cumpr~mento dos programas e 
convêmos 

LEI N" 8 443, OE 16 DE JULHO DE 1992 

Dispõe sobre a Lei Orgãnica do Tri
bunal de Contas da União e dá outras 
providências. 

O Presidente da RepubliCa 
Faço saber que o Congresso Nac1onal decreta 

e eu sanc10no a segUinte le.: 

TITULO 11 
Julgamento e Fiscalização 

CAPITULO 11 
Fiscalização a Cargo do Tribunal 

SEÇÃOIV 
Fiscalização de Atos e Contratos 

Alt 47 Ao exercer a l1scahzação. se configura· 
da a ocorrênc•a de desfalque. desv1o de bens ou ou· 
tra Irregularidade de que resulte dano ao erano, o 
Tnbunal ordenara, desde logo, a conversão do pro
cesso em tomada de contas espec1al. salvo a h1póte· 
se prev1sta no alt 93 desta le• 

LEI N• 8 666, DE 21 OE JUNHO DE 1993 

Regulamenta o art 37. 1nc1so XXI. da ConstitUI· 
ção Federal. 1nst•tu• nonnas para liCitação e contra· 
tos da Adm•mstraçào Pubhca e da outras prov1dên· 
CIBS 

O Presidente da Repubhca 
Faço saber que o Congresso Nac1onal decreta 

e eu sanc•ono a segu•nte le1 
( .. ) 

CAPITULO VI 

Disposições Finais e Transitórias 

Alt 116 Aphcam-se as d1spos1ções desta le1, 
no que couber. aos convênios. acordos, aJustes e 
outros •nstrumentos congêneres celebrados por or· 
gãos e entidades da Adm•mstração 

§ 3° As parcelas do convêmo serão liberadas 
em estnta contonn1dade com o plano de apliCação 
aprovado, exceto nos casos a segu1r, em que as 
mesmas f1carão retrdas ate o sanearnPnto das •m .. 
propnedades ocorrentes· 

I - quando não t1ver comprovação da boa e re
gular apliCaçãO da parcela antenonnente recebida, 
na tonna da legislação apliCável. 1nclusM! mediante 
proced•mento de f1scahzação local, reahzados pen· 
od1camente pela ent1dade ou orgão descentralizador 
dos recursos ou pelo orgão competente do SIStema 
de controle miemo da Admn•stração Púbhca; 

11 - quando venfiC8do desviO de finalidade na 
aphcação dos recursos, atrasos não JUSbllcados no 
cumpnmento das etapas ou fases programadas, prá
tiCas atentatonas aos pnncíp1os fundamentaiS de Ad
miniStração Pubhca nas contratações e derna1s ates 
praticados na execução do convêniO, ou o •nadlm
plemento do executor com relação a outras cláusu
las conven1a1s bas1cas. 

III - quando o executor de•xar de adotar as me
didaS saneadoras apontadas pelo partícipe repassa-
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dor dos recursos ou por Integrantes do respect•vo 
s•stema de controle 1nlemo 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Ca~os Magalhães) 
- O requenmento lido va1 a publicaçao e sera vota· 
do oportunamente 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A PreSI· 
dênc1a comun1ca ao Plenano que a Mesa do Senado 
aprovou. em reun1ão realizada no d1a 30 de Junho do 
corrente ano, os Requenmentos n•s 390, 420, 421, 
432, 433 e 446, de t 998. de autor1a dos Srs Sena
dores Gilberto Miranda, Emandes Amonm, Eduardo 
Suplicy e Romero Juca, da Sr" Senadora Benedrta 
da Silva. soliCitando mformações a M1n1stros de Es
tado 

SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Presi
dência comunica ao Plenano que a Mesa do Senado 
aprovou. em reun1ão realiZada em 1° de Julho. o Re
quenmento n• 470, de 1998, de autona do Senador 
Ed1son Lobão. soiiCdando Informações ao Presiden
te do Banco Central do Brasil. por me1o do Min1stro 
de Estado da Fazenda 

O SR. PRESIDENTE (Amon10 Ca~ Magalhães) 
- Não ha maiS oradores Inscritos 

Os Srs Senadores G1lberto M~randa. Franceh
no Pere1ra, João Rocha, Emandes Amonm. Espen
d•ão Am1n, Casildo Maldaner, Mar~na S1lva, Teotõmo 
V1lela F1lho e Odaclr Soares enYIBram d1scursos a 
Mesa para serem publicados na forma do disposto 
no art 203 do Reg•mento Interno 

S Ex"s serão atendidos 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL - AM) - Sr 
Pres•dente, Sr"s e Srs Senadores, a preocupação 
rna1s s•stemáiiCB com o me1o ambiente e o desenvol· 
v1mento sustentado e relatiVamente recente no Pais 
Produto de um debate que ganhou fõlego mundial 
nas úft1mas décadas, a discussão bras1le1ra sobre a 
preservação ambiental tem s1do marcada, lrequenle
mente. pelo confronto entre urna VIsão Klílrca e pnmi
IIYa da natureza e uma atrtude predatona que se ma
nifesta em defesa do progresso a qualquer custo 

Quando se trata da Amazõma. a questão do 
ponto de eqUIIibno entre a necess1dade de desenvol
VImento e a preservação do me10 ambiente e abata
da pela exacerbação das posturas antagõmcas. que 
assumem, as vezes, o sent1do de uma verdadeira 
oposiÇão rnamqueista 

De um lado, os "profetas do apocal1pse", bran
dindo estat1si1CBS 1mplacave1s que apontam para um 
cenano de destruiÇão e para um futuro sombrio De 
outro, os "anJOS da redenção". professando uma 

crença 1nabalavel na •nesgotab11idade dos recursos 
daAmazõma 

Esses ult1mos. os credulos da perenidade da 
floresta. gostam de argumentar que um dos motiVOS 
pelos qua1s os desmatamentos se concentram no 
Bras11 e o lato de a Amazõma a1nda conservar cerca 
de 80% de sua cobertura ong1nal, enquanto, em muo
tos paoses, a perda de florestas Ja aconteceu. 

Esquecem-se. no entanto. que o Brasil tem, 
a1nda. a chance de ev1tar a repetoção de erros come
todos em outras florestas, e que não é necessáno se
quer buscar exemplos em outros pa1ses O desflo
restamento ra alongou ma1s de 90% da Mata Atlãnto
ca. por exemplo Não ha como negar que nsco odên
t•co ameaça a Amazõma 

O Brasol que os portugueses avostaram pela pn
me~ra vez era um ldoral coberto por 3 rml e 500 quo
lõmetros de mata exuberante. em urna fa1xa quase 
contonua de 1 m1lhão de quolõmetros quadrados A 
tnpufação de Pedro Alvares Cabral utolozou o macha
do, aonda na semana do descobnmento. cortando 
palmdo para o cardapoo de bordo. A coloniZaçAo co
meçou com a coleta do pau-bras1l DepoiS, voeram 
c1nco seculos de queornadas. A cana, o pasto, o 
cale, tudo loo plantado nas CotiZas da Mata Atlântica. 
Dela saou a lenha para os fomos dos engenhos de 
açucar. locomotivas termelétriCBs e slderurg1cas. So
brou menos de 8% da paosagem avostada por Cabral 
ha SOO anos 

Os resuftados da devastação da Mata Atlântica 
constduem um rude golpe na crença de que os recur
sos florestais do Brasil, por serem omensos. sio one
xaunveiS Por ISSO, a morte anunaada da Mata Atlânti
ca funciOna como UIT' alerta sobre o que pode aconte
cer na Amazõn~a A terra nua e gretada por voc;orocãs. 
do que fo1 a Mata AtlãntiCB, demonstra, de modo trago
co e desesperado. as temve~s consequênCias da des
truiÇão de seu omenso vozonho do oeste 

Outros prognostocos, ogualmente severos. 
apontam para a mesma lur~esta probabilidade. O úl
tomo a ocupar, por alguns Instantes, a luz elêmera da 
notonedade foo o estudo real1zado pelo INPE - Insto
luto Nac10nal de Pesquosas EspaciaiS, recentemente 
dovulgado Composto de 229 omagens tiradas pelo 
satélite Larodsat 5. o estudo revela que, entre 1995 e 
1 996, uma area verde do tamanho de urna Suíça fo1 
vamda do mapa por machados e motossenas. S6 
em 1995, foram desmaiados 29 rrul qu11õmetros qua
drados de florestas. area equovalente à da Bélgoca. 

Ha mUlto tempo se sabe que o ntmo da devas
tação na Amazõn1a vem aumentando. Antes do es
tudo do INPE. relatonos do lnsbluto Brasileiro do 
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Meto Ambtente e dos Recursos Naturats Renovavets 
- IBAMA -, da Comrsaão de Mero Ambrente do Con
gresso e de organrzações não govemamentars 
apontaram o avanço da atrvrdade agrrcola e mader
retra na regtão. 

O relatono apresentado, no frnal do ano passa
do, na Comrssão Especral da Cãrnara dos Deputa
dos que rnvestrga a atuação das rnaderrerras asratr
cas na Amazõnra, rnfonna que os desrnatamentos e 
os rncéndros destroem, por ano. cerca de 50 mrl qur
lõmetros quadrados de floresta - uma area do tama
nho do Estado do Esprnto Santo. Se mantrdo esse 
ntmo. a Floresta Amazõnrca desaparecera em 50 
anos. De acordo com o relatono, de 150 mrlhões a 
200 mrlhões de hectares da floresta ongrnal já foram 
destruídos Ao longo deste seculo, a Amazõnra já 
perdeu 469 mrl 978 qurlõmetros quadrados de suas 
florestas troprcars natrvas- 12 vezes a área do Esta
do do Aro de Janerro 

Um conJUnto de fatores vem concorrendo ao lon
go do tempo, na confrguração desse contexto desfavo
rável à preservação da floresta e ao desenvolvimen
to sustentado da regrão Ao contráno da Mata 
Atlãntrca, que começou a ser devastada com o 
descobrrmento do Brasrl, a Floresta Amazõnrca 
permaneceu pratrcamente rntacta até a decada de 
60. As atrvrdades produtrvas- basrcarnente extratr
vrstas - não chegavam a aletar a mata A regrão só 
trnha 6 mrl km de estradas, dos quars menos de 
300 asfaltados. Esse rsolamento relatrvo resguar
dou a vegetação natrva. 

A sttuação começou a ser alterada em 1964, 
com a abertura da rodoVIa Belem-Brasílra. Com 
1.900 km, a BR-010 estrmulou a elCIIIInsão da pe
cuána nas regrões aclfacentes. De 1960 a 1970, a 
população na zona de rnfluêrrcra da estrada passou 
de 100 rml para 2 rrnlhlles de pessoas. 

Em 1970, for rnslituído o Programa de Integra
ção Nacronal, que forneceu necursos para a abertura 
de 15 mrl km de estradas, rrrcluindo a Transamazõnr
ca e a Cuiabá-Santarám. A descoberta de fBZrdas 
rrnnerars na regrão, conjugada com a drstnburção de 
lotes, .rmpulsronou a ocupação de tanas, ao longo 
das estradas, por ~uenos produtores. 

O fracasso da Transamazõnrca rnduzru a subs
trturção da colonrzação baseada na pequena propne
dade pelos megaprojeloS. O mars conhecido deles é 
o Grande Programa Carajás, que cobre uma superfí
cre de 895 mrl krne. Além de conceder grandes rn
centrvos frscars para prqatos dessa natureza, os cré
dttos govemarnentars estrmularam a destruiÇão da 
llorasta para abvrdades agropecuánas. 

Com a expansão da ocupação da Amazõma. 
houve uma perda de controle sobre a exploração 
dos recursos naturats daQuela reg1ào e da entrada 
do caprlal estrangerro. prrncrpalmente vrndo dos par· 
ses as1at1cos. num processo Que. embora tenha co
meçado Ja na decada de 60 vem ganhando força 
nos ult1mos anos 

Da mesma forma que a abertura das estradas 
favoreceu a ocupação desordenada e predal6na, 
lambem o maror conhecrmento da floresta vem pro
prcrando a rdentdrcação de novos problemas e a 
constatação do agravamento de pratrcas arcarcas e 
procedrmentos rlrcttos Pesqursas revelaram. por 
exemplo, que o rndrce de desperdrcro no processa
mento da maderra frca entre 6()",;, e 70% A preocu
pação com a reposrção dos recursos naturars pratr
camente rnexrste, e o acesso a brodrversrdade e ao 
matenal genetrco é desregrado. favorecendo o con
trabando de extratos vegetars 

As rrregulandades que cercam a ação das ma
derrerras vão desde a fana de plano de maneJO ale a 
exploração rlegal de maderra em areas rndrgenas. É 
pnecrso levar em conta, arnda, que as maderrerras 
contnbuem para o agravamento das números do 
desmatamento e que retrram da mata apenas mader
ra nobre, como o ~no. A cada ano, devastam 
uma area de 11 mrl km 

Os rncêndros acrdentars destroem. por ano, 22 
md km2 O fogo se propaga para a floresta arnda 
preservada a partrr de quermadas fettas para o plan
tro em áreas já desmaiadas. Estudos do lnstrtuto de 
Pesqursa Ambiental da Amazõnra - IPAN - mostram 
que de 6 a 10% da area de floresta que se estende 
ao longo de regrões Já desmaiadas estão su1ettos ao 
logo acrdenlal. Em 20 anos, cerca de 440 mrl krn2 de 
floresta poderão ser destrurdos As quermadas estão 
aumentando, e em 1997 houve um crescrmento de 
33,4% no numero de focos de calor 

Um novo problema vem sendo rdentdrcado por 
estudos recentes os efedos da reforma agrána Nos 
últimos 30 anos, o Governo ublrzou 255 mrl krrf! na 
regrlio para assentar famrlras, o que representa 88% 
do total ublrzado em todo o País para fazer a reforma 
agrána Ocupar terras na Amazõnra tem barxo custo 
frrrancerro e alto custo ambrental. Por estranhO que 
pareça, uma das exrgêncras do lnstttuto de Reforma 
Agrána - INCRA, para comprovar a ocupação pro
dutrva da terra, é o desmatamento. 

Também entre as novas constataçóes chama a 
atenção, arnda, o avanço da 8018 em drreção a Ama
z6nra. Depors de ocupar quase todo o Cerrado. em 
1997 o produto for plantado no Para, no Amazonas e 
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em Rora•ma o:ontnbumdo para o agravamento dos 
problemas ambLenta•s-ca reg•ao com o& malefLCIOS JS 
•dentrf1cad..::..s na monocultura extens•va 

Um P.Stujo coordenado pela Secretana de As
suntos Estrateg•cos - SAE - conciUidO em abnl do 
ano passado:. LdentlfiCd entre os pnnc1pa•s proble 
mas da e.~~:'"açào e comercialiZação da madell'a na 
Amazoma o aumento da compra de terras pOJ em
presas transnac•onats a enorme d•screpãnc•a entre 
a entrada de capnal declarada por essas empresas e 
o volume de negoc•os efet•vamente realizados. e a 
não observãnc1a por parte dessas hnnas. da legisla
ção brasdeara referente ao mar'leJO florestal 

Como se póde constatar Sr's e Srs Senado
res a grav1dade dos problemas que afligem a reg1ão 
amazõmca at1nge dimensões de ameaça a seguran
ça nac1ona1 e de comprometimento do papel que o 
Pa1s alme1a desempenhar na conJuntura econôm1ca 
Internacional 

Os desmandos e excessos onundos da ocupa
çao desordenada da Amazoma so poderão ser deti
dos med1ante a Implementação de poht1cas de de
senvolvrmento sustentado na regrão A expenêncra 
tem demonstrado que apenas o combate a ellplora
ção Ilegal - com ma1or ngor na f1scahzação e no 
exerc:1C1o do poder de pohc1a - não e suf1C1ente para 
contornar as pecullandades geograf1cas e SOCIBIS da 
reg tão 

Uma alternat1va para o atual quadro de depre
dação ecolog1ca e manutenção da pobreza e a cna
ção de um programa soc1al na reg1ão que regule a 
exploração da made~ra med1ante um reg1me de diSCI· 
phna de uso e acesso as terras publicas A organiZa
ção dos extratores em cooperativas ou outra asso
Ciação comun1tana v1abll1zana a exploração susten
Ulvel da madeira, bem como o seu comerc1o e mdus
tr1al1zação 

Alguma co1sa prec1sa ser fe1ta no sentido de 
modtflcar o modelo extrar1v1sta da regrão. em que os 
lucros. em geral. não f•cam na area, e que se tem re
levado predator1o e oportunista em relação as riqUe-
zas da floresta 

Gaso 1sso não ocorra e seJam mantrdas as 
cond1ções atualmente venfrcave1s. o sacrtflc1o da 
Mata Atlãntrca, ao qual nos refenmos no 1mcro 
deste pronunciamento. assum1ra um sentrCllo du
plamente trag1co Alem da extinção, estup1da, em 
SI mesma. de um dos Sistemas de ma1or biodiver
Sidade do planeta, tal ocorrência agravar-se-a por 
não ter serv1do sequer de exemplo capaz de pre
venir a rernc1dênc1a do erro em relação a outros 
ecossistemas 

O Bras11 tem hoJe apenas cerca de 7% da 
Mata Atlãnt1ca ong1nal que cobr1a o temtono nacio
nal E a devastação da vegetação continua 1ntensa 
Enrre os anos de 1990 a 1995. a redução da mata 
natrva fo1 de 20 45% 

A regrão remanescente compreende uma area 
eqwvatente a 56 crdades de São Paulo (com 1 493 
km2) Ong~nalmente, a Mata AtlântiCa t1nha ãrea 
eqwvalente a de 803 c1dades de São Paulo i: uma 
perda 1rremed1ave. que deve ser contada em ange
hns Jequ1t1bas. o1hs. copa1bas. 1pês baraunas, Juera
nas, louros. canelas e maçarandubas .. 

Pennrt1r dest1no analogo para a Floresta Ama
zõmca s1gnrflcana atestar nossa ceguetra e ansenst
bllldade para com os exemplos da H1stóna, bem 
como nossa 1ncapac1dade para condUZir o País ao 
papel de destaque que suas reservas florestaiS lhe 
poss1b1ldam 

A1nda ha tempo. Sr's e Srs Senadores. Mas é, 
agora, o momento 1nad1avel para a adoçào de medi· 
das em relação a Floresta AmazõniCB, com o obJelí· 
vo de conc1har o desenvohnmento das atiVKiades 
produtivas e soc1a1s com a proteção do me10 am
biente e da biOdiVersidade 

Mudo obngado 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL - MG) -
Sr Presidente. Sr"s e Srs Senadores. abordarei três 
assuntos hoJe O pnme1ro, d1z respedo à sanção ou 
promulgação. neste mês de JUlho. do pi'OJSIO que In
tegra o Vale do Jequ1t1nhonha na 1unsd1ção da SU· 
DENE, o meu sonho e o sonho do povo do Jequlll· 
nhonha estarão realiZados A 1nclusão do Vale do 
Jeqwt1nhonha na area da SUDENE. dentro do Polí
gono das Secas. realiZa a ma1or asp~ração daquele 
povo. da rmnha quenda e fraterna gente rmneua que 
eu tanto amo 

O Vale do Jequrt1nhonha e a extensão dos cer
rados do Norte de M1nas, uma cMilzaçào celebrada 
pelo trabalho e pela mesma valenba do nordesbno 
d1ante das adversidades do cl1ma 

Desde o govemo de Magalhães Pln!O, no IniCIO 

dos anos 60, que freqUento a SUDENE. No coração 
do Nordeste, na cidade do ReCife. AJUdet a elaborar 
seus Planos D~retores, parbclpel de suas açCíes, pnnct
palmente depoiS de eleito deputado federal. Aprendi no 
comn1110 com os d1retores e lunaonános da SUDENE 
e com os hderes nordestinos. que aquela 111S111utç1o 
sempre deSSJOU a paliK:Ipação da Mmas nas suas de
Cisões. Nunca fahamos aos seus piCJSIOS. às suas rea
lizações. a sue potlllca de Integração do Noldeale no 
centro das deCisões nllCIOnlllS 
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Agora seremos mars, mars deputados e lideres 
representantes do novo formato do Pohgono das Se
cas em M1nas Todo o Vale do Jequl!lnhonha. seus 
filhos ~ndõmrtos, que não se derxam \encer pelas ad
versidades. nos JUntaremos aos nordestinos de todo 
o pars para revrgorar os mecamsmos rnstltucronars 
da ma1s forte supenntendénc•a de desenvolvimento 
do Bras1l, que e a Sudene. 

Esse acalentado sonho que agora se reaiiZB 
vem desde 1 952, quando lo• apresentado pelO depu· 
lado Antômo Pe1xoto de Lucena Cunha o pnme•ro 
profeta de Integração do Vale do JequrtmhOnha a 
Sudene Vem do meu proJeto, com o mesmo ObJel•
vo, que lo• aprovado pelo Congresso NBC!Onal e ve
tado pelO Presidente Costa e Silva Agora, alle1-me 
ao proJeto da nobre senadora m1ne1ra Jún1a Manse, 
que recebeu o nosso total ap010 em todos os Instan
tes de sua tramrtação 

Esta le1 e de extrema s•mpl~eldade, mas abran
gente e forte na alavancagem da esperança e da 
certeza de que o meu Vale é lambem terra de Deus, 
e que agora se Integra no corpo politiCO, econôm1co 
e soc1al desta grande Nação. Uma Nação que todos 
estamos construindO para alçá-la no contexto mun
dial da economia e dos d1re11os sOCiais e polítiCOs. 

Al•nal. meus caros senadores e senadoras, o 
Vale do Jequrt1nhonha, de gente brava e de uma ter
ra que não se cansa de lutar pela prospendade, se 
1ntegra agora na JUnSdlção da agência de desenvol
VImento do Nordeste. a Sudene. 

O Presidente Juscelino Kub1stchek cnou a Su
dene e a sustentou com a determ•nação dos sonha
dores, sem nela poder 1nclu1r o seu chão de •nfânc!B., 
talvez por dlf~euldades políticas, por de&POJiliTIBntO, 
talvez ate por modéstia reg10nal, mas nunca por des
cuido ou desmen!Cimento 

Nunca, na tra)et6na das cMhzações, os ho
mens at1ngem culmu1Ancl8 1'1181or quando regressam 
sobre os seus pr6pnos passos para o ntual da repa
ração devida, e este é um destes momentos. 

Sr. PreSidente, estou anexando a este meu 
pronUIICiamento, o ofiCio em qiJf' o Presidente desta 
Casa, Senador Antõmo Carlos Magalhães endere
çou ao Senhor PreSidente da República. Fernando 
Hennque Cardoso, submetendo à deliberação de S. 
Ex" o texto do piO)elo aprovado pelas duas Casas 
do Congresso Naaonal diSpondo sobre a 1nclusão 
do Vale do Jequrtinhonha na área da Sudene. 

Anexei, tambem. o ofiCIO do 1° Secreláno em 
exert:ICIO do Senado, Senador Joel de Hollanda. ao 
M•mstro Chefe da Casa CMI, Clóvis de Barros Car-

valho acompanhado do texto do ProJeto de Le• para 
aprec•ação do Presidente 

O outro assunto, Sr Pres1denre e que respon
dendo com tempest•v•dade ao clamor da soc1edade, 
o Senado aprovou o Pro1eto de Le• que classifica 
como cr~me hed1ondo a fals1f1cação de remed1os e 
alimentos 

Os cnmes de falsifiCação. corrupção. adultera
ção e alteração de medicamentos. punidos com um 
a três anos de pnsão. passam a su;e1tar-se a penas 
de dez a qu•nze anos de pnsão 

AmpliOu-se lambem a penalidade previSta para 
o emprego de processo pro1b1do ou de substãnc1a 
não permrtlda na fabncação de produtos, passando 
de detenção de um a três meses para reclusão de 
um a c1nco anos 

Os responsave1s por d1vergênc1as entre a des
cnção dos rótulos e o conteúdo dos mediCamentos e 
al1mentos passam a su)ertar-se a penas que vão de 
um a c1nco anos de pnsão 

Passa a ser considerado •lícito penal a redução 
do valor nutntiVO de substãnc1as e alimentos As pe
nas prev•stas são de quatro a otto anos de reclusão. 

As ações cnm1nosas pratiCadas em bebidas, 
alco61icas ou não. su;ertam-se a •dêrrt1cas penalida
des 

Nos ulllmos dias lemos ass1slldo, estarrecidos, 
a divulgação de atos •rresponsave•s e cnm1nosos. 
atentando contra a d1gn1dade e pondo em nsco a 
VIda das pessoas 

A prolderação de cnmes dessa natureza, com 
pre;u•zos ~rreperáve1s para os consumidores, estava 
a eXIQir a adoção de medidas severas para coibir es
sasações. 

Segundo a r&VISta Veja de 1° de JUlho, de cada 
m1l reméd1os vend1dos no Bras1l, cem são falsifiCa
dos. 

A 1ndústna da fraude no setor de medicamen
tos moVImentana de cem milhões a um bilhão de dó
lares por ano, representando de 1 a 10% do fatura
mento da 1ndústna farmacêutiCa no Pais. 

É •nacertável tanto desrespeito pela saúde do 
povo FalsifiCam-se antiCOncepcionaiS, arrtibi61K:os, 
os ma1s diferentes reméd•os 

Louvamos, por 1sso, o Pres•dente da Repúbli
ca, Fernando Hennque Cardoso. e o Ministro José 
Serra pela oportumdade da 1mc•at•va do Pro;eto de 
Le1 que procura por 11m a esses abusos. 

Destac.amos tembém a sensibilidade da Clma
ra dos Deputados, do PreSidente do Senado, Anto
mo Carlos Magalhães, do PreSidente da ComiSSão 
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de ConstitUição. JuStiÇa e C1daaan1a Senador Ber
nardo Cabral. e de l!ldos os Senadores que com
preenderam a convemênc1a e a urgenc1a da aprova
ção do proJeto de le1 

Estou convenc1do ter s1do dado um passo Im
portante na busca de melhores condiÇões de v1da e 
de respe1to a d1gmdade das pessoas 

Sr Presidente, como terce1ro assunto. quero 
d1zer a Casa que o prOJeto de le1 de m1nha autona. 
que llm1ta a 2% a multa de 

O proJeto de le1 de m~nha autona, que llm1ta a 
2% a multa de mora por atraso no pagamento de 
qualquer obngação de natureza contratual. fo1 apro
vado pelo Senado Federal no d•a 12 de dezembro 
de 1996. sendo remet1do à Câmara dos Deputados 
no dla 17 do mesmo mês 

FOI ampla a repercussão em todos os recantos 
do Pa1s, e nossa avahação e de que o proJeto, que 
se encontra na Câmara dos Deputados há ma1s de 
um ano. amda não fo1 aprovado naquela Casa em 
razão de Interesses contranados pnnc1palmente dos 
grupos condomlni&IS 

Part1c1pe1, eu mesmo, de uma aud1énc1a publl· 
ca realizada pela Com1ssão de Defesa do Consumi
dor. na Câmara dos Deputados. constatando pelo 
predom1mo das manifestações favorave1s a esse 
proJeto de nossa autona 

Quero mandestar neste hnal dos trabalhos le
QISiatlvos do Senado Federal a m1nha 1nsat1sfação 
pela moroSidade com que a matena vem tramitando 
na Câmara, contranando as expectativas de rnlhões 
de bras1le1ros 

O projBto e constitUCional e atende a verdadei
ro clamor nac1onal, que se levantou a part1r da cons
tatação de que, com a estab1hzação da moeda. al
cançada depo1s de tantas decadas de 1nftação, reve
lou-se o carater cont1scatono das penalidades mora
tonas. como bem acentuou o relator do protelo nesta 
Casa. o em10ente Senador Bernardo Cabral 

Estou certo de que. nas poucas sessões deh
beratlvas que a1nda restam este ano, na Câmara dos 
Deputados, o protelo sera exam1nado e. finalmente. 
aprovado com sanção do Pres1dente Fernando Hen
rique Cardoso, porque não poderemos trustrar a ex
pectativa de milhões de bras1le1ros 

Transfenr essa decisão para a prox1ma legisla
tura aumentara a1nda ma1s a revolta d~ante do estra
nho expediente de moros1dade com que vêm ag1ndo 
as com1ssões tecrucas na Câmara dos Deputados 

Mudo obngado 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR FRANCELINO PEREIRA EM SEUS 
DISCURSOS DE ENCAIXE 

MENSAGEM Nç. 168 CSFl 

Excefenr1sS1mo Sennor Presidente da Republica 
Submeto a sançao de Vossa xcelenc.a o Prqe1o da lei do 

Senado n., 146 ae 1992 IPL n{' 4 695, de 1994, na Cãmara dos 
DepLJ'ladoo31 aprovado pelas duas casas do Congresso NIICIDnBI, 
que •d1spoe sobre a 1ndusao do Vale oo Jeqwnbnhonha do Esta
do de Mmas Gera1s e de Mun1C1p10S da região nona do Estado do 
Espmto San10 na area de atuaçao da Supemtendénaa do De
senVDiwmenro do Nr.Jrdeste - SUDENE 

Senado Federal 30 de 1unho de 1998 - Senador Antonio 
Carlos Magalhdes, Pl"eSidenle 

OFICIO N' 680 ISFI 

Senhor M1mstro 
Encarnnho a Vossa EJ.celénaa a Mel~:&~~ge~ll n" 168, de 

1998 ISfJ do Exce1en1151mo Senhor Pnmeuo VICIB-Prasldanle do 
5enado Federal submetet Ido a sanção p;esdaoaal .......,.. dO 
Prqe1o de L.eo do- n' 146, de 1992 (PI. n' 4 695 de 1-. na 
~-~I que 'dolpoe sot>nt a__, do v.le do 
JeqUintlnhonha do Estado de Mnas GeréUS e de MlnCIPQI da nt

glão nor1e do Eslado do EsPIIIIO Santo na .,_ de a1uaÇiio da Su
penl"'tei'HJenOa do OesenvoiYimento do Nordasle - SUDENE• 

Sanado Fearal, 30 de 1unho de 19Q8 -Senador JIMI dll 
Hollanda. Ptmefi'0-5ecnrtario em exerciCIO 

Dispõe tiGbnt e 111CIUSIIO do Vale elo .... lftd... 
nhonha do EstadO da M1nas Gwals e de llunicl.._ 
da reg1io •- do Estlldo do Eoplrtto-,.
de etu119io da Superlntendln• dO DMMivolvlmento 
do NordeN - SUDENE.. 

O Congresso Naaonat deCreta 
At1 ,,.. Para C6 efedoS da La n' 3 6~ de 15 de de niilblo de 

1959 e o Poder ExecutiVO autorizado a II"'CCUII' na 11188 de aluaçio 
da ~nntendenOa elo Desan-do Nordeote- SUOENE. 
os Md"lr.lpiOS de Almenara Ar8ÇUIII Bandaua, BeniO, C8c:hoan. do 
Pa!eu ~lnha Cara•. ~ ~ do - Comen:l
nho Coronel Muna COuto Magalh6es de Mnas caras. Dllllanllna. 
Dlwlopohs Fehao dos SaniiOs, Fellsburgo FI1II"'CCSCC BadlrO. tta 
marandlba ttacDm IIJI'Iga Jaonto Jequ1ntlr"ftonha, Joarna. .JoldA
ma Malacacheta Mata Ven:ta. Medina Mns Novas Monllzwna. 
Noloo Cluzsuo Padre ,.,..,, PalmopoiiS Pacn Azul, Alo do f'la. 
dO, R10 Vermello Rublm SaiiO da 0Msa. Santa Mana do &alio, 
Sanlo Anl6nlo Jaanto Senador Modes11no Goo~. Sio Gonçalo 
do RIO Preto Serro Turrnahna V1rgem da Lapa, da AVio do Vala 
do J-honha no ~ de Minas Geras e"" --de 
Blllxo Guandu Colabna LlllhaleS. - Rio Barwa. Sio [)o. 
1IWlgOS do No11e Pancas, Soorelarra.- Rio NeM> Agia Bran:a. 
SAo Gabnel da Palha VIa Valeno. Jagu18 -lllpoll& Bana da 
São FranCISCO VIla Pavão Agua Doce CIO Norte. Nova Venécla, 

São Mareu• ConceiÇão da Bana Boa E- -· 
Ecoporanga Pomo Belo Montanha Muc.una e Pedro Caneno, da 
ragoão norte do Eslado do Espuikl Santo 

Art 29 O Poder Execubvo regulamentara esta 181 no prazo 
de sessenta d1as 

Ar1 3'l' Esta le1 entra em VIgor na data de sua pu'*'aç:lo 
Sanado Federal 30 de !Unho de 1998 - Senador Anlanla 

c.rlos llagaJhies. Pre~~-.e 
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O SR. JOÃO ROCHA (PFL - TO) - br Pres1· 
dente. Sr"s e Srs ~nadares a agropecuar~a. no 
Bras1l, e um setor v1tal para a econom•a do Pa1s. res
pondendo por 10,58% do PIB. Se cons1derannos o 
conJunto de ai.IVIdades que envolvem o agribusi· 
ness nac•ona'~ sua tmportãnc•a toma-se amda 
ma1or, eqUivalendo a 39,85% do nosso Produto ln
temo Bruto 

Nos uH1mos anos. o Brasil consegu1u elevar 
Significativamente a produção de al1mentos. regis
trando um aumento expressiVo da safra nacional, 
que sa1u de 73.9 m11hões de toneladas de grãos. na 
colhe1ta de 1995196, para cerca de 81 milhões de to
neladas na safra aluai. 

O cresclfnento da produção nac1onal deve-se 
pnnc1palmente ao aumento da produtiVIdade. que ai· 
cançou cerca de 41% nos úH1mos 1 O anos, tendo 
s1do registrado um crescimento de 22% da produção 
de grãos. no período 

Como representante do Estado do T ocant1ns 
no Senado Federal, não podena. ao citar esses da
dos, de1xar de ressaHar a 1mportãnc1a que as areas 
de cerrado, espalhadas pelo Pa1s, t1veram para que 
esses 1nd1ces de crescimento fossem reg1strados e 
também as excelentes perspectivas que se abrem 
para a 1mensa região dos cerrados na agncultura 
bras1le~ra neste f1nal de seculo. E com esse ObJetiVO 
que ocupo neste momento. a tnbuna desta Casa. 

Sr. Presidente, os cerrados cobrem uma super
fície equwalente a cerca de 25% do temtono nacio
nal e estão presentes nas Reg1ões Sudeste. Centro· 
Oeste, Nordeste e, de forma acendrada. na Reg1ão 
Norte. 

As areas de cerrado espalham-se pnnc1pal· 
mente por GOiás. D1strdo Federal, Mato Grosso. 
Mato Grosso do Sul, Tocant1ns e M1nas Gera1s, che
gando até o Amazonas, P1auí, Maranhão, Para e 
Rora1ma e vem sendo conSideradas o novo eldorado 
do setor agr~cola nac10nal 

A VIabilização da agncuHura nos cerrados tem 
sido proclamada como a ma1s Importante revolução 
agrícola das últ1mas decadas, em nosso Pa1s, e e o 
resuHado maiS notivel dos 1nvest1mentos governa
mentais realizados em tecnologia e pesqUisa agro· 
pecuãna 

Embora S8J8m ong1nalmente areas de paisa
gem desoladora. de arvores retorc1das e nanK:as, de 
solos pobres, ácidos, de ba1xa fertilidade, os cerra
dos, por terem topografia apropnada a agncuHura. 
por serem terras que respondem mudo bem ao uso 
do calcãno e dos fertiliZantes, pela abundãnc1a de 
energ1a solar e grande d1spon1bil1dade de agua e ter· 

ras para 1rngação enfim por todos esse atnbutos, 
tomaram-se nas ultimas duas decadas. extrema
mente v•ave•s para a agncultura. em nosso Pa1s 

Graças a tecnologia modema e as pesqu1sas. 
que c~locaram no mercado novas qualidades de 
grãos ma1s adaptadas aos solos ac1dos, e a novos 
processos de correção e preparo do solo. os cerra
dos transformaram-se num cele1ro de grãos e gado 

ExiSte, sem duvida, um cenar~o extremamente 
prom1ssor para a expansão da produção agropecuá
na nessa 1mensa area do temtóno nacional, que 1ã 
responde por 40% do produção de grãos e tem 46% 
do rebanho bov1no do Pa1s 

Segundo assertiva da Empresa Brasileira de 
PesqUisa Agropecuana- Embrapa. em art1go lntdU· 

Iado ·o novo cele1ro mund1al". publicado no JOrnal 
Gazeta Mercantil de 5 de novembro de 1997, esti
ma-se que. dos 207 milhões de hectares de cerrado 
exiStentes. 47 m1lhões 1a estejam sendo explorados, 
sendo 35 m1lhões com pastagens cuH1vadas. 1 O mi
lhões com culturas anua1s e 2 milhões com cuHuras 
perenes 

A ocupação dessa espantosa frorde1ra agríoofa 
apresenta-se como uma altemat1va para evllar a 
abertura de areas em outras regrões, rnclusrve na re· 
g1ão Amazõn1ca. de vocação predominantemente 
agrollorestal 

Na Amazõma, o desmatamento provoca dese
qu,hbno, pOis a selva da reg1ão produz a mesma 
quantidade de ox1gên1o e de gas caibõmco. Já no 
cerrado, segundo estudos realizados por pesquiSa
dores da Embrapa e da Umversidade de Brasília, 
sera poss1vel desmatar e plantar numa araa maror 
sem causar o mesmo preiUIZO ambiental, po1s a re
giãO do cerrado produz ma1s ox1gên1o de d1a que gás 
carbõnrco a norte 

Embora a produtividade obtida nos cerrados já 
seta lige~ramente supenor a media bras1le1ra, ela a1n· 
da e bastante ~nfenor a alcançada pelos produtores 
de ponta da reg1ão de Uberlãndl8, por exemplo, ou à 
conseguida nos centros de pesquiSa 

Esse lato. segundo o D1retor-Presidente da 
Embrapa, vem demonstrar que os estoques tecnolo· 
g~eos eXIstentes. se bem aplicados, podem aumentar 
a1nda ma1s S1gnd1cat1vamente a produção da reg1ão 
dos cerrados 

Para a Embrapa. os 136 milhões de hectares 
agncultáve1s dos cerrados têm capacidade de che· 
gar a produZir cerca de 354 milhões de toneladas de 
alimemos. sendo 252 m1lhões de toneladas de grã
os, 12 m1lhões de toneladas de cama e 90 milhões 
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de toneladas de frutas. somente com a utlhzacão 
das tecnologiaS agropsuanas JB ex.1s1entes 

Sr Pres1dente nao obstante as excelentes 
perspeCtivas que se abrem. ex1stem problemas e de
safiOS a serem venc1dos 

Os experts em agncultura apontam como os 
macroprobJemas ma1s •mportantes para a reg1ão dos 
cerrados o elevado cuslo do transporte da produção 
ate os portos e ate os grandes centros consumodo
res do Sudeste e a desaceleração dos 1nvestunentos 
do Governo Federal em pesquosa agncola assocoa
dos ao colapso das •nst•tu•ções de pesqUisas esta
dua•s 

Apesar das ddoculdades, que são mu~as não 
podemos deoxar de reconhecer que o Governo do 
Presodente Fernando Hennque Cardoso vem se em
penhando em responder aos desafoos que se apre
sentam. cnando novas altemat1vas para a Re;1ã0 
Centro-Norte do Paos, medoante a busca de soluções 
para os problemas de 1nlra-estrutura e o est•mulo a 
ampliação das areas de produção agncola 

Com relação aos desafios da area de Infra-es
trutura, o Governo Federal esla executando, a duras 
penas, as obras necessanas a conclusão e a melho
na dos d'versos corredores mult•moda1s para o es
coamenlo da produção dos cerrados 

Ja esta em fase de operação no corredor No~ 
roeste, o porto sotuado no no Madeora em Porto Ve
lho, no Estado de Rondõnoa OestacaiT'-se, também, 
o corredor Centro-Norte que compreende grande 
parte dos cerrados centra1s e setentnona1s com 
maos de 80 molhões de hectares. abrangendo todo o 
Estado do Tocantons. sul do Maranhão e do Poauo, 
sudeste do Para leste do Mato Grosso e noroeste 
de Go1as. o corredor Nordeste. CUJO e1xo pnnc1pal e 
o no São Francosco. e o corredor Centro-Lesle, que 
atende o entorno do Dostnto Federal e o noroeste de 
Mmas Gera1s 

Para se ler uma odeoa da omportâncoa dessas 
obras, basta dozer que a exportação da safra de so1a 
do Eslado do Mato Grosso. que ho1e e de cerca de 5 
molhões de toneladas, com destono ao porto de Rot
lerdam na Holanda, se leota pelo corredor Noroeste, 
voa no Madeora, pode trazer, a medoo prazo, uma 
economoa de 200 molhões de dolares por ano se 
comparada a exportação leota alualmente voa porto 
de Santos 

Com relação ao estomulo a ampliação das 
areas de produção. a tendêncoa omcoal do Governo 
Federal., oncoopo.ar a produção 17 m~hões de hec
tares lanto no Centro-Oeste quanlo nas areas não 

cont,guas ele Cerrados - no sudoeste do Para. Ama
pa, nordeste de Rora1ma e em Rondõn1a 

Com esse ob1etovo o Governo Federal por on
termedoo de parcena entre o BNOES e a Embrapa, 
1a esta desenvolvendo um estudo de voabolldade dos 
s1stemas produtiVOS nas areas não cont1guas dos 
cerrados com a possobdodade de oncorporação de 
alguns molhões de hectares, antes da vorada do se
culo 

Sr Presidente. eu não r,.odena concluir esse 
pronuncoamento sem me refenr partoculaomente âs 
potencoalldades agncolas do Estado do Tocantms. 
que tenho a honra de representar nesta Casa 

O T ocantons se coloca como a tronteora agríco
la em cond1ções ma1s tavorave1s para ser Integrada 
ao corcuolo produlovo da economoa brasdeora, Sr Pre
sodente Em meu Estado, encontra-se a maoor área 
contmua do mundo apta para a agncuHura orngada. 
Os recursos h1dncos necessanos para esse f•m exis
lem em abundãncoa- são aproxomadamente I molhão 
e 200 moi hectares sotuados no vale do no Javaes. 

Segundo os levantamenlos do Pro1eto Radam
Brasol, o Estado do Tocantons possuo 60% de sua su
perlo~ ... de solos agncullaveos e, aproxomadamente. 
maiS 25°to de solos com possrbdrdade de serem 
aproveotados com a utollzação da tecnologoa 1a dospo
mvel 

T ecnocas de preparo do solo e correção da aco
dez. assom como formulas de fertollzação para cultu
ras como a da SOJa, por exemplo, JS são conhectdas 
e ut1lrzadas largamente nos solos do cerrado 

A Agêncoa Japonesa para a Cooperação lnter
nacoonal - JICA. c-•nscoenle das grandes polencoah
dades agncolas dos solos tocantonenses, está im
plantando, no Mumcopoo de Pedro Afonso, a leocetra 
lase do Programa de Cooperação Nopo-Brasoleora 
para o Desenvolvomento dos Cerrados - Prodecer 
III. que oncoopora 40 moi hectares ao sostema produti
vo do T ocantons 

O Prodecer, que teve onícoo ha 21 anos e feliz
mente esta entrando em sua terceora etapa, tem al
cançado megaveos resultados para a amploação da 
lronteora agncola de boa parte de nossa região 

Os recursos para fonancoamento do programa 
serão da ordem de 76,6 milhões de dólares, durante 
os pnmeoros 5 anos. O Japão partocopará com 60% 
dos recursos flnance1ros e a lnlc&a.ll.va pnvada com 
os 40% restanles. Ao Poder Publoco tocantonenae, 
que 1a realizou todos os tràmotes burocrábcos no 
Brasol e no exteriOr para a vonda dos recursos, cabe
ra a construção da onfra-eslrutura basoca. 
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Sr Presrdente mUlto arnda podena ser drto ares
peito das persoectrVCE da agncullura orasnerra e do 
cerrado. em part•cular nesta v~rada de seculo O as· 
sunto E' vasto demars para ser abOrdaoo no tempo de 
que disponho Tenho ceneza. porem. de que os dados 
que apresentE!! demonstram o enorme potenc1a1 dos 
cerrados e os enormes desafiOs que o Governo Fede
ral e os Governos Estadua1s terão pela frente, sobre
tudo para reahzar os mvesllmentos necessanos em 
c1ênc•a e tecnolog•a. po1s e 1negavel que o Poder Pu
blico e o grande realizador de pesqUisas no campo 
da agropecuana. em qualquer pa1s 

Ao conclUir meu pronunciamento quero fazer 
um apelo ao Pres•dente Fernando HennQue Cardoso 
para que dê à agncuttura e a pesqu1sa agropecuana 
a necessana pnondade Nosso Pa•s so podara •nse
nr-se melhor no contexto da globalização se desen
volver uma politica que dê lugar de destaque a agn
cuttura 

A formulação de uma pollt1ca agncola com pro
postas claras e duradouras, com programas ute1s e 
necessanos ao desenvolvrmento do setor. e um dos 
maJOreS a.-1os dos agncuhores bras1leuos 

Sem rnvestrmento no setor agncola, o Brasil 
estara condenando a m1sena uma •mensa parcela de 
sua população, empurrando milhares de Cidadãos 
dos campos para as penfenas das grandes Cidades 
Sem ;monzar a agncultura, o Bras11 estara agravan
do seus problemas soc•a•s. freando o seu desenvol
VImento e comprometendo o s1stema produt•vo na
Clonai e o futuro da Nação 

Era o que eu t1nha a d1zer. Sr Pres•dente 
MUlto obngado 

O SR. ERNANDES AMORIM (PPB- ROl -Sr. 
Presidente. Sras e Srs Senadores, recentemente, 
quando a •mprensa notiCiava que o Mov•mento Sem 
Tena promovia a real•zação de saques no Nordeste, 
flagelado pela seca, algumas autondades ameaça
ram ret1rar cestas bás1cas de seus acampamentos 
no restante do Brasil 

Desta Casa, mostrdmos que a retaliação ape
nas rna agravar a questão. 

-Falamos do Brasil Real, lembrando que finan
Ciamentos para a agncultura funcronam como drstrr
bu•dor de renda, promovem a Circulação de recursos 
no me10 do povo, desde os propnetános rura1s ao 
trabalhador Por 1slo, e 1ustd1C8vel o subs1d1o, porque 
a estabilidade da moeda a1nda repousa em JUros al
tos e •mportações. 1nclus1VB de al1mentos. e não em 
economia estruturada e competitiva 

Logo depo1s, o Governo Federal anunCiou mo
difiCações na pollnca de credito agr~cola Estas mo-

dlf•cac5es v1nham sendo estudadas mas a1nda não 
atel"l..::.:s:., tocas expectativas embora caminhem na 
dlfeçã0 certa Se1a pelo aumento aos valores d•spo
mve•s. para as pequenas propnedades e agncu"ura 
lam11.ar se1a pela redução dos 1uros 

\nc,usN& o d1scurso do Governo passou a In
corporar o argumento da c•rculação dos recursos 
nas econom1as reg1ona1s c efe1to mu"1pllcador, para 
JUSirt•car o subs1d10 

Em outro ep1sOd1o lambem recentemente, des
ta Casa, mostramos que o lbama tem s1do extrema
mente ngoroso na fiscalização ambiBntal na Amazõ
ma e bastante om•sso no cumpnmento de leg•slação 
de sua responsab1hdade no restante do Brasil. 

Sobre o ngor. Informamos ocorrénc1as 11p1cas 
da Gestapo em Rondõn1a, e sobre a ormssão, lem
bramos que a le• agncola determ~na a recomposição 
de reservar florestaiS lega1.s. em 20°'0 de cada pro
pnedade. onde não e Amazõma, e tambem comma 
cnme 1mped1r a regeneração de florestas e dema1s 
formas de vegetação nas areas de preservação per
manente margens de no, encostas e attos de morro 

Agora, recebo not•c•a que d1retores do lbarna 
vão se reumr com segmentos que exploram recursos 
florestaiS em meu Estado, para diSCUtir proced•men
tos e f1scalozação, com o obtel•vo de ellm1nar exage
ros. perm111ndo que as pessoas possam ganhar o 
pão respeitando a leg1slação do setor 

lambem. fo1 no11c1ado na Imprensa, que o Ml
mslro do Me10 Amb1ente trabalha para 1ncorporar o 
reflorestamento nas frentes de trabalho do Nordeste. 
Prov1dênc1a que ob)et1va melhorar as condiÇões am
b•enta•s daquela reg•ão. tão sofnda. 

Sr Pres•dente, estas co•sas nos dão satiSfa
ção. São pequenos exemplos que mostram que nos
so humilde trabalho, no d1a-a-d1a desta Casa, e res
pertado,produzresuhados 

Neste sent1do, lambem quero citar a colabora
ção dos Srs Senadores nas IniCiatiVas voltadas à 
f•scal•zação da aplicação de recursos fedei'BIS por 
me~o do Governo de meu Estado. 

Esta Casa aprovou uma subcomossão que está 
trabalhando, constatando 1rregulandades InclusiVe, 
com base em dados levantados na subcOrmssão, Já 
encarmnllamos representação ao M1msteno Púbhco 
Federal para as proVIdências devidas 

Em outro exemplo de trabalho responsável, no 
ãmbtto do Senado, a1nda ontem o Plenano deliberou 
contra urgênc1a a ProJetO de Resolução que trata de 
refinanCiamento de dív1da do Estado de Roncf0nl8, e 
dá efiCácia a contrato de abertura de credito para o 
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Estado ac:JQLunr C•S auvos do Banco corn v1stas a seu 
'S-ant'amento 

Esta Casa acolheu ~C'nder.ac;aQ de aue a mate
na ae\1'€' &er '=xam,nada na Cc·m•ssao de Const1IU1· 
çao e Just1ça e reexan•nada na Comtssao de As
suntas E:conom•cos po:>roue ha mtormaçóes que 
apontam esta necessidade 

Informações sohc1tadas ao M•msteno da Fa
zenda pela Mesa Olietora desta Casa no cumpn
mento de suas competênc•as 

Nestas •nformações revela-se Que na proposta 
encam1nhada para o saneamenlo daQuele Banco. 
nao houve obed•E-nc•a d leg•slaçao que trata do Re
g•me de Admm•stração Espec1al Temporana e esta 
desobed1ênc1a resulta em o Estado assum1r uma di
VIda de 41 O molhões de rea1s que de dore110. e do 
Banco Central. cabendo-lhe 1nciU1r os valores no or
çamento do ano segUinte 

Para negar o reg1me de urgênC"1a aquela mate
na esta Casa tambem respertou a s1 mesma 

Ex1s1e um ped1do de Informação que a1nda não 
to1 atend1do no ãmb1to do M1msteno da Fazenda -
embora o prazo legalfa lenha exp~rado 

Esle ped1d0 de Informação traia das providên
Cia• adoladas em decorrência de relatono de CPI 
estadual na qual se aponta responsabilidade do 
Banco Central no agravamento da Situação f1nance1· 
ra daquele Banco Estadual, 1nclus1ve operações rUI· 
nosas de seus dmgentes 

Ao final usando uma expressão popular pare
ce que at.ramos em urn passannho e acertamos um 
1acu 

Ontem a nane fr:lmos .ntormados por um fun 
c1onano graduaot) do Banco Central que o contrato 
v1gente entre o Estado e a Umão para CJ saneamen
to do Beron não e aquele que to1 aprovado nesta 
Casa 

O contrato que estana valendo. não c o que 
consta do processo da Resolução n• 27. de 1998. 
mas um outro. onde não e prev1sto sua ef~eac1a com 
a ef1cac1a do contrato de ret.nanc1amento CIIIJS ur· 
gênc1a fo1 negada para melnor exame da matena 

AqUI, aprovou-se uma co•sa Mas la. o que esta 
valendo e outra co1sa 

A clausula que preve a ehcac1a do cred1to de 
502 rrnlhões, para o saneamenlo do Beron. com a 
ef1cac1a do conlrato de rehnanc1amento, não ex1s11na 
na prahca. apenas no contrato aprovado no Senado 

Os recursos 1a tenam SidO repassados para o 
pagamenlo das d1v1das do Beron com o Banco do 
Bras11 a Ca1xa Econõm1ca e o propno Banco Cen-

trai Estas dlv•das somam 410 m•lhões e foram con
tralda:5. ::-ela ges1ào do Banco Central do Beron 

üra Sr Pres•dente cabe ao Bacen sanear o 
B~ron sob RAE T e InClUir os valores ad1antados no 
orçamt?ntC mas Ja estanarn retendo o Fundo de Par
tiCipaç.a-:. c:Jos Estado'S par a o ressarcimento 

Esre e o ponto 
Na norma que rE>ge a adm1n1slração espec1al 

temporana. o saneamento deve ser realizado pelo 
Banco Central não pelo Eslado 

No caso não se ap11cou esta norma, o Decre· 
to-Le1 n'=' 2 321 

Embora receb1do c. o mo lei compiementar na 
Const1tu1çao. aphcou-se uma med1da prov1sor~a. 

No amDIIo do M1ms1eno da Fazenda. MP revo
ga le1 comolementar Resta saber se esta sera lam
bem o en1end1me~1o da Com1ssão de Conslllulção e 
Jus11ça 

No ambllo do Banco Central. um contrato auto
nzado ~o Senado pode ser modmcado Inde
pendentemente de nova autonzação Resta saber se 
este sera lambem o entend1menlo da Com1ssio de 
Const1tU1çao e Just1ça 

F.nahzando Sr Pres1dente devo d1zer que es
tou sat1sfe11o com a cooperação e o trabalho desta 
Casa 

MUIIO obngado 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC) - Sr 

Presidente Sr's e Srs Senadores. nos seus 40 
anos de eA~1stenc1a - completara 41 em agosto v.ndou· 
ro - o Gruoo Rede Brasil Sul de ComuniCações e um 
exemplo de prohhca parcena enlre uma orgamzação 
cornerc1al e a comumdade onde ela atua Com pro
fissiOnalismo. tenac1dade e competênc~a. mas tam
bem com respe1to e afet!VIdade nas suas ralações 
com o pubhco gaucho e catannense, a RBS conquiS
Iou a s1mpat1a e a preferénc1a populares, crascau, 
consolidou-se e d1vers1f1cou sua m1d1a para tomar-se 
o ma1or grupo de comuniCação do Sul do Pa1s 

Os resullados de sua atuação em favor da co
mumdade podem ser confendos no Balanço Soc1al 
de 1997 que reflele sua opção pela "c1dadama em
presanal·. 1sto e. uma anovadora relação no mundo 
dos negoc10s. que pressupõe uma pan:ena entre 
empresas organizações d1versas e poderes públi
cos, ampliando as possibilidades de enhantamento 
das adversidades SOCllliS S1gnrt1Ca d1zer que o Gru
po RBS vem apostando num protelo em que parceJ
ros e colaboradores alem da comunidade como um 
lodo são beneficiados pelo cresc1mento e pela conti
nuidade da empresa 
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A Rede Brasrl Sul, ao longo das ultrmas ouatro 
decaoas como d1sse, consolidou-se como o ma1or 
grupo de comunrcaçio da Regrão Sul mantendo 
hoJe nada menos que 17 em1ssoras ele telev1são 
aberta. uma TV comunrtana. um canal de TV drrrgrao 
para o setor rural. ststemas de TV por assinatura 18 
emrssoras de radro e os Jornars Zero Hora, Proner
ro, Oiario Catar~nenae e Jornal de Santa Catar~na 
Alem drsso, partrcrpa do empreendrmento Canal Fu
tura, cu1a cnar;ão resultou da parcena de 14 grupos 
pnvados que fazem da educação o camrnho para o 
nosso desenvolvrmento Denomrnado "o canal do 
conhecimento, o Futura e um canal de telev,são edu
catrvo gendo e frnancrado pela rnrcratrva pnvada Em 
1997, o Canal Futura recebeu rnvestrmentos da RBS 
no valor de um mrlhão de rears 

Conscrente de sua rmportãncra econõmrca e de 
sua responsabrlrdade socral, dado o carater lormatr
vo e rnformatrvo de suas atrvrdades, a RBS desen
volve, por mtennedro da Fundação Mauncro Srrotsky 
Sobnnho. numerosos pro)etos frlantroprcos e de mo
brlrzação comunrlána Tendo como meta a promoção 
do desenvolvrmenlo socoal auto-sustentado, a Fun
dação elegeu como foco prrontáno os segmentos da 
onfãncra e da Juventude 

Ao longo de 1997, os rnvesllmentos realozados 
pela entidade sornaram 9n mrl reaos, que, airados as 
despesas com custeoo e de verculação. alcançaram 
nada menos que 1 molhão e 924 moi reaos E omportante 
destacar, nesses onvestrmentos, as contrapartrdas de 
seus pan:erros em alguns desses programas. com um 
onvestrmento supenor a dors mrlhões de rears 

No penedo dado. foram drratamente benelrcra
das 47 entrdades. espeaalmente por mero do Prof81o 
RBS 40 Anos Esse prqeto, Sr"s e Srs Senadores. for 
lançado no doa 31 de agosto do ano passado para as
srnalar o quadragésrmo anrversano do Grupo Imago
nem os caros colegas se todas as grandes empresas 
brasrlerras seguossem esse exemplo, baseando-se. tal 
corno fez a RBS, na responsabrlrdade socral da onrcratr
va pnvada drante dos desafros que nos aguardam no 
lrmrar do novo mrlênoo' 

O Pro)elo 40 Anos, com a doação de um mr
lhão da rears da Rede Brasrl Sul, permrtru executar 
um programa movedor, o Comunidade em Ação, que 
f1nancrou a aqu1srção de equrpamentos e a execução 
de obras d1versas a nada menos que 83 entrdades fr
lantrõplcas do Roo Grande do Sul e de Santa Catan
na Dezassete dessas entidades foram 1nd1cadas por 
voto popular, numa campanha promovida pelos veí
culos de comunrcação da RBS As dema1s 66 tive
ram seus pi'O)elos analisados e escolhidos por uma 

com•ssão oe especialistas em pollt•cas soc•a•s. de 
forma a garantir o melhor aprovenamento dos recur
sos A") too.o somando-se os. custos de produção da 
campanha ae verculação e de rnfra-estrutura de 
apo1G os •nvest•mentos somaram 2 m1lhões e 611 
m•' rea1s 

A RBS destacou·se lambem '10 ano que pas
sou pelo aporo as causas comunrtarras. com açóes 
mob1lrzadoras nos campos cultural soc1al. desporti
vo. econõm1co e ecologrco As chamadas "banderras 
comunnanas • abrangeram ações as ma1s drversas 
de campanha pela construção do Hosprtal Banco de 
Olhos em Passo Fundo. a mob1lrzação pela conser
vação da RS-431 ou da BR·2B5. do combate à pros
t~ulção rnfantrl a recuperação da Santa Casa de Uru
gualana. de delesa dos d1rertos de cnanças. 1dosos e 
defrc1entes l•srcos. em Flonanopolrs. a campanha 
contra o uso de drogas passando pela defesa do 
patnmõnro ecolog1co 

Não se pode, absolutamente rgnorar o Incenti
vo do Grupo RBS a cunura. com a divulgação de es
petaculos, apresentações de dança. teatro, recrtars e 
festrva1s d1versos Uma das mars Importantes ações 
nessa area for o aparo da RBS TV ao proJetO Santa 
Catarrna 100 anos de Hrstona. No conema. o Grupo 
alrou-se a comunrdade empresanal e apestou no de
senvolvimento da produção nacronal, tendo adqu1n· 
do cotas de partrc1pação na produção de quatro !ri
mes Anahy de Las Mrss1ones. Lua de Outubro, O 
que e 1sso Companherro e Morro Branco 

Ao benefrc1ar as comunrdades gaucha e catan
nense. a RBS não se esqueceu do seu publrco lnte'
no, oferecendo aos seus funcronanos e !amoirares ga
nhos adrcronars em alrmentação, saude, transporte e 
segurança Os recursos aplrcados nessas rubncas so
maram nada menos que 13 rnlhões e 114 mrl. Ao 
mesmo tempo. o Grupo tem premrado seus colabora
dores com a manutenção do Plano de Partrctpação 
nos Resultados. que permrte a todos partrcrpar dos lu
cros da empresa, tendo arnda Implantado, ha pouco 
mars de um ano, o RBS Prev, vrsando a proporaonar
lhes tranqu1lrdade por ocas1ão da aposentadona. 

Esta. Sr's e Srs Senadores. é uma síntese da 
grande obra socoal que vem sendo desenvolvrda 
pelo Grupo Rede Brasil Sul de Comunrcações, ao 
qual rendo m1nhas homenagens, esperando que 
todo o empresarradO bras11e1ro venha a adotar postu
ra rdêntrca, consc1ente de sua rmportãncta e do seu 
papel de 'l8rcerro na m1nrmrzação das nossas drvr
das SOCISIS. 

Murto obngado 
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O SR CASILDO MALDANER IPMDB - SCl - ao sançoes para as em1ssoras que não obedecerem 
Sr Presidente. Sr-'s e Srs Senadores todos reconl'le
cemos a •mportancl8. d'a te1ev1sào na SOCiedade- con
temporanea Sua 1nfluêncLB se manifesta não so como 
agente formadora de opm•ao mas. tamoem como mo
deladora de costumes e c.omportamento Sua relevãn
Cia se destaca paniCularmenle no Bras11. cu1a pupula 
ção se compõe. em pane conslderavel. de anaHabetos 
e sem-analfabetos com possibilidade restma de ter 
acesso a outros meiOS de 1ntonnação e transm1ssão oe 
conhecimentos Acresce a ISSO o fato de não d1spor· 
mos de um siSiema publiCO de ens1no efiCiente. alem 
de estarmos dlanle de um ntmo acelerado de exclusão 
SOCial Para se ter uma 1de18.. peSQUisa recentemente 
diVulgada pela Imprensa revelou que maiS de 60'\o dos 
brasJiearos encontram na telev•são a un1ca fonte habi
tual de 1nlormação 

Nesse conte><lo. cabe·nos Indagar Estarão os 
programas contnbt.1ndo para o cresc1mento humano 
e elevação cultural da sociedade? Infelizmente Sr 
Presidente. a resposta e negat1va. Ex1stem progra· 
mas de mt1do teor edlf•cante. mas e cada vez ma1s 
frequenle a ex1b1ção dE' cenas degradantes de v1o· 
lênc•a. de casos de anomalias fas1cas, de comp::>rta
mento sexual anõmalo e de humonsmo de banao nl

vel E o que e P•or essas 1magens são exJbtdas em 
horanos 1mpropnos para cnanças e adolescentes. 
submetendo telespectadores •ndetesos a degrada
ção moral e levando por consegUinte ao reba1xa· 
mento da d1gmdade humana e ao enfraquecimento 
dos valores et1cos 

D1ante dessa realidade não e de estranhar a 
msat1sfação que vem se msralando na sociSdade 
braslletra com a programaçao de nossas em1ssoras 
Chegam ao Mm1ster1o da Just•ça ma1s de 100 cartas 
por semana de cidadãos 1nsat1sfertos com a DeleVI· 
são Em entrevista encomendada pelo M1n1steno da 
JustiÇa e patroc1nada pela Unesco, 75°'a dos bras11e1 
ros mamfestaram o deseJO de que houvesse algum 
t1po de controle sobre o que va1 ao ar Entre esses. 
64% defenderam a classifiCação por fa1xa etana e 
horano. e ma1s de um terço. 32%. ped1u a volta de 
alguma forma de censura Deve-se notar que a pes
quisa fo1 fe1ta entre ma1o e JUlho do ano passado e 
de la para ca a s1tuação em nada melhorou ao con 
trano, so vem p•orando 

No final do mês passado. o Governo d1vulgou a 
Intenção de 1nciU1r na Le1 Geral de Comumcação 
EletrôniCa. que va1 regular os setores de rad10 e tele· 
v1são an1gos que estabeleçam parãmetros para ga· 
rant1r a qualidade da programação e a classificação 
etana para exibiÇão de programas 1nclus1ve preven· 

as rl~'~vao; nunnas 
O rmLJncto des"'-a tniCiat•va Ja começou a provo

car polemiC.a Mwtos profiSSIOna•s de televisão estão 
entendendo que qLJalquer t1p0 de controle pode des
cambar para a rems1alação da censura prév.a. que 
tantos estragos nos causou com seus preconceitos 
e arb1tnos Alem do ma1s. a Const1tulçào Fec'eral e 
clara em seu art1go 5°. InCISO IX aa estabelecer que I 
··e livre a expressão da atiVIdade Intelectual. anís!ICS. 
C1ent1f1ca e de comumcação. 1ndependentemente de 
censura ou licença• 

Por outro lado não podemos fiCar passiVOS 
d1ante de uma s1tuação contra a qual a soc1edade Já 
manifestou seu desagrado e 1nsa11stação As 9nvs
soras esrao ag~ndo como se liberdade de exp-são 
fosse d1zer e extb1r tudo Trazer o esdrúxulo e o bs
Larro para as telas VIrOU uma competiÇão sórdida 
para ganhar ponlos no IBOPE e garant~r o sucesso 
comercral dos produtos anuncrados 

Ora caros Senadores a nossa teiEMsão. em 
plena tarde de dorn1ngo. esta realmente v1rando um 
crrco dos horrores numa epoca em que os pr(Jpnos 
c~rcos progredtram e não ex1bem ma1s atrações gro
tescas Nao me venham d1zer que o 1bope aumenta 
porque o bras11earo gosta de ver ta1s cenas 

Ha uma exp11cação c1enl1f1ca para a atlliÇáo 
humana pelo bizarro Ass1m a define o neurocirur
gião Roth Vargas professor da Umvers1dade de 
Campmas 

''T adas as •rnagens comuns estão registradas 
pela memona Quando a pessoa vê algo 1ncomum, 
um anão por exemplo a 1nformaçào e recebida pelo 
talarno uma espec1e de pana de entrada do cárebro 
que registra que a mlormação e diferente do habi
tual e ISSO faz com que a pessoa cont111ue olhando. 
E o mecamsmo da cunostdade " 

O que e ma1s preocupante. Sr Pres1dente, é a 
expos1ção de ta1s cenas a nossas cnanças e adoles
centes Pesqwsa divulgada no IniCIO da decada pela 
USP revela que a cnança bras1te1ra ass1ste, em me
dia a c1nco horas e me1a de levê por d1a São cente
nas de mmutos passados d1ante de mensagens as 
ma1s desconexas. num frenes1 1nesgotavel de estí
mulos os rna1s d•versos Para complicar a satuação, o 
IBOPE revelou que a ma1or concentração de auldlên· 
c1a 1ntantd ocorre duranre o horano nobre. entre 20 e 
22 horas. quando 94% das cnanças dos centros ur
banos estão postadas d1ante da tela PIOr ainda. 
13% delas ultrapassam a fa1xa do horano nobre e 
entram pela no1te aUentro ass1st1ndo a programas 
destmados a adultos 
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A srtuação toda e murto complexa bem o sabe
mos Mas e extremamente louvavel que as diSCussõ
es sobre os llmrtes entre a liberdade de expressão e 
o resperto aos drrertos e valores do publico receptor 
tenham se av•vado. num momento em que a progra
mação das emrssoras esta tendendo para abusos e 
excessos e atrngrndo macrçamente a população 
mars1ovem 

E louvavel. lambem. a rnrcratrva do Governo de 
cnar parâmetros para o controle de qualidade da 
programação e rnstrturr sanções para quem desres
perta-las A proposrto, devemos ressaltar que o codr
go de etrca da Assocração Brasrlerra de Emrssoras 
de Rádro e Televrsão, ABERT. que lor errado pelas 
propnas em•ssoras par-3 co1b1r os abusos. não tem 
funcronado como devena. Nrnguem fiscaliza e nrn
guém e punrdo. Quando três em cada quatro brasr
lerros rervrndrcam algum topo de controle na !elevo
são, e porque o smal de alerta se acendeu. 

S1nton•zado com os anse1os da soctedade. o 
Congresso Nacronal não pode frear a margem das 
drscussões e presencrar a polêmrca como mero es
pectador externo Aliás nesse partrcular. a Constrtur
ção Federal for prevrdente estabeleceu. no artrgo 
224. que o Congresso Nacronal devena rnstrturr 
como orgão auxrllar para tratar das questões drspos
tas no Caprtulo V, Titulo VIII. o Conselho de Comunr
cação Socral Pors bem. Sr Presrdente. tal Conselho 
1a for rnstrturdo, pela Ler numero B 389 de 30 de de
zembro de 1991 Em suas atnburções. consta a rea
lização de estudos, pareceres. recomendações so
bre liberdade de expressão e rnformação. produção 
e programação das em1ssoras de radiO e televisão. 
bem como defesa da pe~soa e da famrlra contra pro
gramas de radro e televrsão que contrarrem o drspos
to na Constrturção 

Portanto, emrnentes Colegas. o necessano to
rum de drscussão e de atuação 1a esta cnado. Temo
lo ao alcance de nossa mão O que e precrso e pô-lo 
em funcronarnento Ha ate determrnação expressa 
na Ler B 389 de que os membros do Conselho deve
nam ser eleitos em sessão con1unta do Congresso 
Nacronal em ate sessenta dras apos publicada a re
fenda -Ler_ Passaram-se não apenas os sessenta 
dras. mas mars de 6 anos sem que o Conselho te
nha srdo rnstalado 

O Congresso Nacronal, sempre tão sensrvel as 
demandas da socredade brasrlerra, deve dar. sem 
demora. a esperada resposta a rnars esse ansero de 
nossa população. que lambem e o nosso ansero 
Nossas emrssoras de televrsão. que 1a alcançaram 
um adm1ravel mvel tecn•co e organ•zacronal, devem 

se volrar urgentemente para a qualrdade de suas 
programações para que possam cu'T'Ipnr enquanto 
concessronarras de um servrço publico. a detenmrna
ção constztuczonal de dar preterênc1a em seus pro
gramas a fznalzdades educatzvas artzstzcas. culturaiS 
e zntormanvas 

Era o que eu trnha a drzer 
Murto obngado. 

SRA. MARINA SILVA (Bioco•PT - AC) - Sr. 
Presidente. Sr's e Srs SenadOres três meses de 
greve na unrversrdade publrca brasrlerra, Colegro Pe
dro SegundoJRJ. rede Escolas Tecnrcas, Centros 
Federars de Educação Tecnologrca e outras rns1Jiurções 
de 1• e 2° graus lrgadas ao srstema federal de ensrno. 

São Três os pontos que o mOVImento socral 
(andes Fasubra, e Srnasefe) defende 

t•) pandade entre os aposentados e os profes
sores da atrva. conlonme prece~ua o art. 40, § 4°, da 
Constrturção Brasrlerra/88 - "Os proventos da apo
sentadona serão revrstos. na mesma proporção e na 
mesma data sempre que se modzf1car a remunera
ção dos servrdores em atrvrdade. sendo também es
tendrdos a remuneração dos servidores em atrvlda
de. rnclusrve quando decorrentes da transformação 
ou reclassrlrcação do cargo ou função em que se 
deu a aposentadona. na fonma da ler", 

2") exclusão de um grupo de protrssronars dos 
mvezs de 19 e 29 graus. que 1ntegram o szstema fede
ral de enszno 

3°) exclusão :los serv1dores tecnzcos-admlms
tratzvos, e 

4•) atrelamento drreto entre a gratdrcação e a 
produtrvrdade. baseada especralmente no numero de 
horas-aula 

Nrnguem pode ser contra a avalração da qualr
dade do ensrno. e também esta e a posrção dos mo
vrmerrtos O que não se pode frear de acordo e com 
o artdrcro de por mero do condrcronamento do per
cerrtual de gratrfrcação ao desempenho do docente, 
promover a drsparrdade entre atrvos e rnatrvos. bem 
como, corrtnburr com a mudança do concerto básrco 
de unrversldade 

A pauta de rervrndrcações que provocaram a 
mobrllzação do movrmento. apresentada desde 1996 
ao MEC. envolve grande numero de rtens. como de
frnrção de uma polítrca salarral, pagamerrto rntegral 
dos valores decOrrentes de sentenças 1udcrars. ga
rantra da autonomra. nos tenmos do art 207 da 
Constrturção Federal, carrerra unrca; rsonomra entre 
a IFES, garantra do estatuto da estabrlldade, concur-
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50 publico repondo-se Integralmente as vagas eJCIS-
Ienlfi'S com a lrT'ed1ata. manutenção aa aposentado
ria conforme a Constilwção Federal manutenção da 
equ•valênc•a de rea1uste~ entre docentes da atiWJ e 
aposentados. e outros s•m•lares 

Entretanto o que \/em sendo ve1culado pela 
m1d1a e que o ponto cent'"B.I da greve d1z respe1to ex
cluSivamente a questão salanal Quando na verda
de. o ob,eto da lula dos rnovrmentos e uma umversr
dade e um ens1no de qualidade Ex1ste uma base 
conceituai apo•ando todo este mov•mento. ou seJB. a 
defesa de um prinCIPIO bas1co que onenta todo tra
balho da umvers1dade a Integração entre o ens1no. a 
pesqu1sa e a extensão 

Como 1a fo1 menc1onado pelo nosso lider em 
plenario no d1a 24-6-98. apesar do sucateamento e 
das dificuldades hoJe encontradas pelas lnSIItUIQões 
de ens1no superiOr 90"• (noventa par cento) das 
pesqu1sas realizadas no Pa1s estão sob a responsa
bilidade das uniVersidades publicas Coma também. 
os resultados alcançados com os exames apiiCildos 
pelo M1msteno da Educação. em 1997 demonstra
ram que o rendimento da rede publica e bastante su
penor ao da rede de escolas pnvadas 

São resultados que nos confirmam a senedade 
do trabalho e o comprom•sso dos proflss10na•s da 
area com o processo dE avança do conheCimento e 
com o desenvolvimento brasileirO 

Vale salientar que estes são resultados alcan
çados sob o modelo de un1vers1dade publica. gratu1· 
ta e de qualidade Que defendemos e QUe vemos 
ameaçados com o modelo ut1htansta que perme1a a 
proposta do Protelo de L e1 n• 4 605198. aprovado on
tem na Cãmara dos Deputados 

Este proJeto mantendo o seu aspecto de 1n· 
const1tUc1ona11dade. quando contrana o menc1onado 
art 40. § 4° da ConstitUIÇão de 1988. resgata as VI
CIOS e eqwvocos veiCulados pela proposta do PIO_ 
Programa de Jncent1vo a Docénc1a. que Integrava o 
art 69 de medida prov1sona recentemente aprovada. 
e que por me10 de um DVS apresentado pelos parti
dos de oposiÇão. em votação do Congresso. fo1 su
pnmldo 

Com este proJete aprovado teremos apenas 
uma escola de 3° grau. d1stanc1ando este subsiste
ma educac1ona1 do seu conce1to bas1co de unrvers•
dade e de sua !unção soc1al. que guarda a respon
sabilidade com relaçãc a produção. a orgamzação 
ao avanço do conhecimento 

Sem duv1da. o ProJeto n• 4 605198. colocando a 
avaliação de desempenho ligado a presença em 

sala de aula preoonderantemente. encam1nha uma 
proposta em que vale de falo a quantidade de aulas. 
assurmndo esta vanavel murto ma1s 1mportãnc1a que 
a pes.Qulsa. que a extensão. e que o ens1no vottado 
para o repasse e o avanço do conhecimento 

O lamentavel e a 1nS1Stênc1a do Governo em 
manter uma proposta Que reduz. toma S1mpf1sta e 
empobrecido o trabalho da umvers1dade. apesar de 
contar com tradiCronars académrcos e estudiOSOS na 
cabeça do Poder Execut1vo. Não podemos concor
dar com esta proposta de Govemo, embora ve)a 
como uma questão urgente uma politiCa salanel 
ma1s d1gna e condizente com a função soc~al deste 
segmento. tão mal atendido hote quanto a sua remu
neração 

SR. TEOTONIO VILELA FILHO (PSDB - AL) 
- Sr Presidente. Sras e Srs Senadores, e com JUS
tificado orgulho que compareço hoJe a esta Tnbuna. 
para comemorar ma1s um ano de Plano Real. O Bra
Sil de hOJe esta d1stante daquele Pa1s que sob111VMB 
em me1o a uma crõntca cnse econ6m1ca Quatro 
anos de Plano Real s1gmf1cam que ha quatro anos 
apagamos a cultura 1nflac10nana da memana das 
bras11e1ros 

Para um Pa1s como o nosso, em que se culti
va tão pouco a memona. os fatos h1stoncos e ate 
mesmo as. datas ma1s Importantes da vtda nacio
nal. e Interessante rev1ver momentos. lembrar al
guns numeras 

Voltar um pouco no tempo. para tomarmos o 
pulso e perceber. hoJe. que vntemos em um País di
ferente 

HoJe podemo5 afirmar que os salanos dos 
trabalhadores bras1fe1ros não são ma1s devoradas 
pela carestia e que a população não prec1sa correr 
aos supermercados para lazer estaques de ali
mentos a cada flnaf do més, como ocoma no pas
sado recente. ha quatro anos. Quem pod1a. esto
cava alimentos. 1med~atamente apos o recebtmenlo 
dos salanos 

Isto porque o Bras1l de 1994 não se parece em 
nada com o Bras1l de 1998 E e com orgulho desta 
nossa tratelona que c11are1 aqu1 alguns números. 
lambem para demonstrar que nos estamos no rumo 
certo e que nele devemos permanecer. 

Neste d1a do quarto anNersano do Plana Real 
venho em nome do Part1do da Soc1af Dernocracta 
BraSileira. coma seu Presidente, relembrar a todos 
que a estabilidade econômiC8 conquistada graças ao 
Plano Real perm111u que 13 milhões de bnlSIIelros 
deixassem a linha de pobreza e que a classe E, ou 
se1a. aquela que representa as pessoas de renda 
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ano de 1993 para 12% no IniCIO de 1997 Os nume- nuar neste cam1nho com a reele1ção do Pres1dente 
ros comprovam a melhbna do padrão de v•da de 1m- Fernanoo Henr•Que Cardoso. com a ele•ção de uma 
portantes setores da população bras1le1ra bancaaa tucana a~nda ma1or nesta Casa para ao 

Dados do IBGE demonstram de forma ma1s lado <tos part1dos ahados prosseguir nas reformas 
clara do que qualquer retónca A ultima Pesqu1sa tão essenc1a1s para o Pa1s 
Nac1onal por Amostra de Dom1c111os (PNAD). diwl- Era o que eu linha a d1zer 
gada no ano passado, 1ndlca que entre 1995 e 1996 SR. ODACIR SOARES (PTB - AO) - Sr Pre-
mais de dots m1lhões de domteíltOs passaram a con- s1dente Sr"s e Srs Senadores, o d1a 17 de JUnho fo1 
lar com serviÇOS de esgoto; ma1s de 1,2 milhão de um d1a 1mportante para a agncultura. Em solenidade 
res1dênc1as se beneftel8ram com 1lumtnação eletnca, realizada no Palac1o do Planalto. o Excelentíssimo 
um milhão de famil1as t1veram coleta de hxo, 1,4 m1- Senhor Presidente da Republica. Fernando Hennque 
!hão de res!dênci8S mstalaram telefones; do1s mllhõ- Cardoso, e o Senhor M1mstro a Agncultura e do 
es compraram aparelhos de televisão. 1,7 milhão Abastecimento. Franc1sco Turra anunc1aram o novo 
compraram maqu1nas de lavar roupa plano para a safra agncola 1998/99 

A melhona no padrão de VIda é a COnllnuKiade O volume de recursos para o cred1to rural ficou 
de um processo que se IniCIOu com o lançamento do def1n1do em RS1 0.3 bilhões. 400.. a ma1s em relação 
Real e CUJBS conseqUências SOCiaiS podemos consta- ao total efet1vamente emprestado na safra 1997/98. 
lar nos resultados das poh'tlcas SOQSIS: o 1ndlce de Para essa safra. o montant" f01 de R$7,3 bilhões. 
analfabetiSmo vem callldo no Brasil de forma notavel. embora o volume 1mc1almente comprom1ssado pelo 

Em 1990, era de 17,8% e ca1u para 13.8% em Governo fase de R$8,5 bilhões O novo plano fo1 
1996 Neste mesmo ano, os números do JBGE reve- aprovado em reun1ão extraord1nana do Conselho 
Iam que 91% das cnanças entre 10 e 14 anos esta- Monetar1o Nac1ona1- CMN 
vam na escola, o que toma uma realidade a meta do As medidas anunc1adas tem do1s grandes obJe-
govemo Fernando Hennque Cardoso de se aprox1- 11vos O pnme1ro é o de aumentar a produção/produ-
mar dos 100% de cnanças na escola. IIV!dade da agncuRura brasileira e pretende aurnen-

Em busca de um Pais ma1s JUSto e sohdáno. o tar a compeldiVIdade do setor de forma a poss1b1ldar 
govemo 1mc1ou a cam1nhada com três processos que o Pais alcance. na v1rada do mllên1o 2000, a 
fundamentaiS. mflação sob controle, crescimento a produção-meta de 100 m1lhões de toneladas de grã-
médiO e longo prazos e, finalmente. melhona das os. pretendida pelo M1n1stro da Agncultura e do 
cond1ções de VIda da população. Os três processos Abastecimento, Franc1sco Turra 
são Indissociáveis entre SI. Engana-se quem acha Um segundo grande ob,et1vo, Sr Pres1dente, e 
que e poss1vel melhorar a condição de VIda da ma10- 0 de fortalecer o Programa Nac1onal de Agncultura 
na se esquecendo da necessidade de controlar a m- Famullar-PRONAF Esse programa tera um aumen-
llação e dO crescimento sustentavel to de recursos correspondente a 80%. passando de 

E devemos lambem lembrar, neste dia festiVO, R$1,3 bilhões da safra 1997/98 para R$2,35 bilhões 
que 1998 será o qu1nto ano consecutiVO de uma 1n- neste ano-safra. 
Ilação em tra,etóna de queda A taxa de Inflação No que diz respedo às taxas de JUros, a pro-
deste ano deve !tear entra 3% e 4%, ou &eJ8, a taxa posta do governo fo1 a d1m1nu1ção das taxas de 9,5% 
que tínhamos em três ou quatro di8S antes do Real. para 8, 75% ao ano para os empréstimos a medias e 
É uma taxa que este Pais não expenmentava desde grandes produtores e de 5,75% ao ano para os pe-
o InÍCIO da década de 50. quenos produtores v1nculados ao Programa NaCIOIIal 

Cõm estes resultados posrtiVOS. podemos man- da agncuHura Famll1ar-PRONAF Essas diminUIÇõeS 
ter nossa conhança e apostar em um governo que nas taxas de JUros foram pontos def1mdos, denoda-
se propõe a contmuar no rumo certo Porque há am- darnente, pelo MiniStro da Agncullura e dO Abasteci-
da desafiOs pela frente. O Bras1l cont1nua sendo um manto. 
pais InJusto e para attnglr resultadOs socra1s ma1s Dentre as modlfiC8çõeS 1ntrodu:r:1das no plano 
epressMIS é preciSO completar as reformas. corno a de safra 1g98J199g, está o alongamento dO prazo 
da Prevrdêncta. para o reembolso de f1nai"'CC8rnento de custeiO. O 

ConquiStamos a estabilidade e a consequênCia prazo V~QBnte na safra antenor era de 90 di8S após a 
deste cam1nho é. sem dúvida, a JUStiÇII SOCial e o colheda. No plano de safra 1998/1999, a arnorbZa-
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çao ~era teata em C' nco parcelas mensaa& agua1s e 
svc:ec;s,vas A prrmerlJI c•arcela aevera ser paga 60 
oaas apos a colne1ta O ~=Jagamento oa ult1ma não po
O'=Ira ultrapd.ssar o mês de outubro ou 1ane1ro neste 
caso quandO colhida no &egundill semestre 

Os hmates de f1nanc1amenteo serão mantidos -
R$300 m11 para o algodão. R$150 m11 para arroz. fei
JãO mand1oca. milho e sorgo Nas reg1ões centro
oeste e norte a SOJa alcançara R$100 m1l, e R$40 
m1l para os dema1s custeiOS a\jncolas e pecuanos 
No piano de safra 1997!98 o t~nanc1amento de pre· 
custeiO para a aquiSIÇãO de msumos necessatava de 
espec1f1cação da cultura Pelas regras do novo plano 
(1998199). os f1nanc1amentos de ale R$40 m1l esta
rão •sentas dessa burocracia 

No plano de safra antenor. u f1nanc•amento a 
avacultura e a sumocultura em reg1me de parcena 
atmgaa no rnax•mo. RSb mil por beneflc1ano com re
cursos controlados do cred1to rural No plano de sa
fra 1998/99, os valores ascendem para ate R$10 m11 
para a aviCuhura e R$15 md para a su1nocultura 

Uma outra not1c1a relevante para os Estados 
produtores de cale e, partiCularmente. para Rondõ
ma. e a Inclusão no rotai de recursos para o clled1to 
rural de R$580 milhões do Fundo de Defesa da Eco
nomia Cafee~ra - FUNCAFE que serão u1111""dos 
em fmanc~amenros de cusle•o e pre-comerc1ab2ação 
aos catetcultores nac1ona1s 

Sr Presidente, as medidas de ap01o sega no 
sentrdo do aumento do volume de recursos a se
rem alocados para o plano de safra da agncultura 
bras1le1ra. seJil pela diminUIÇão das taxas de 1uros 
para os produtores VInculados ou não ao Progra· 
ma Nac1onal de Agncultura Fam1har - PRONAF e 
por me1o outras flex1b1hzações adoladas. tem 
como ob,etrvo m•mmrzar ou are estancar a drmrnur
ção de postos de trabalho que toram ehm1nados 
no campo bras1le1ro. 

Entre 1985 e 1995196. c1nco m1lhões de postos 
de trabalho foram eliminados O numero que esta 
sendo protelado pelo censo agropecuano do IBGE. 
em fase f1nal de tabulação, revela forte 1mpacto da 
abertura comercial sobre a aiiVIdade agncola O de
semprego rural se acelerou a part~r da decada de 
90, decrescendo ano apos ano a part~r de 1!1192 A 
tendência, contudo, e de agravamanto desse qua
dro, porque ma1s de do1s m1lhões de postos de tra· 
balho foram perd1dos r.a agncultura entre 19~5 e 
191"3 

Essa afirmação. preocupante. Sr Presidente. é 
forneCida pelo gerente da pesqUisa do IBGE, Anta-

n•o Carlos s.moes F'londo Que em entreVISta conce
dldc1 a Gazeta Mercan:l/ do d1a 17 de Junho adian
tou "Esses desccupaoos nem sempre vão para a Cl· 
dade nao serv1ndo portanto c:Je paramptro para me
dir éxoav rural" expliCa ele 

"Esse pessoal pode cont.nuar sPm trabalhar no 
campo como acontece com os apo.w.1tados do 
Funrural. que entrou em v1gor em 1988, nu pode es
tar ocupado em at1v1dades não-agr.colas. como ca
se~ros ou llmpado·es de p1sc1nas de hote1s de tuns· 
mo No caso de posse1ros que perderam b••'.ls ler
ras. e ma1s certo que mu1tos tenham buscadt.o as CI

dades e outros este1am no campo morrc'l-:io de 
fome" d1z o gerente de pesqu1sa do IBGE ... nton1o 
Canos S1mões Flondo 

Analisando os ull1mos dados do PNAD. o pro
fessor Jose Graz1ano da Silva (Un.camp) constatou 
que a renda med1a rural proven.ente de aliVKiades 
não agncolas lo1. em 199C. 32'l. ma1or que a médiB 
da renda rural proven1ente de at1v1dades agropecua
nas Ao mesmo tempo. observa que de 1992 a 1995 
as pessoas ocupadas em at1v1dades não agneolas 
no me1o ruraf aumentaram em cerca de 10'% ao ano. 
em 1990. na reg1ão sudeste. ma1s de 40% da popu
lação econom•camente at1va da area rural JS estava 
ocupada em atiVIdades não agncolas. 

Esse cresc•mento esta relac1011ado a empregos 
em prestações de serv1ços em atiVIdades de lazer 
(do t1po pesque & pague) moradia da classe rned1a 
alta em condomm•os at1v1dades l1gadas a preserva
ção do me1o amb1ente A 1ndustna artesanal e o tu· 
nsmo rural. nesse sentado têm cnado possibilidades 
crescentes 

O certo e. Sr Pres1dente que o numero de 
propnedaes tambem ca1u, de 5.8 m1lhões para 4.8 
milhões. aJudando a agravar o desemprego local 
Desapareceram pnnc1palmente as pequenas pro
pnedades de subs1sténc1B de ate 1 O hectares, con
solidando a tendência de concentração lundrána do 
Pa1s. 

Estados como São Paulo e M1nas Gerats não 
alteraram mUlto seu pend de concentração fundllina, 
que 101 maiS reforçado nas reg1ões de fronteira agr~
cola como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Ron
dônia, onde encolheu o numero de ·ocupantes" e 
"mee1ros" e aumentou o de propnetar~os de terra. 
Nessas zonas em geral de grandes conflrtos fundlá
nos, o gado esta tambem contnbu1ndo para expulsar 
o trabalhador rural 

Em Mato Grosso. um dos ~ucos Estados em 
que aumentou o numero de propnedades rur;us, o 
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rebanho bovrno pulou de 6 5 milhões para 14 4 mi
lhões ae cabeças enfie 85 a 96 No Para. onae 1~. 
dos donos de propnedades supenores a 1 m11 hecta
res lem 519-o da area total do Estado a pecuar1a 
prospera. com as cabeças de gado dobrando. ae 3 4 
para 6 m1lhões em 95196 

Em meu Estado, os estud1osos da agrope
cuaria estão sempre alertando o poder publico so
bre a forte tendência da pecuanzação de Rondõ
ma Em meu d1scurso proferido em 15 de ma1o de 
1987, analisando a pecuána de corte, e que esta 
enfe•xado na publicação de mmha responsabilida
de "RONDÕNIA PRODUZ". assmale1 a evolução 
do efet1vo bovmo de 254 348. em 1981 para 
4 440 967 cabeças em 1995 

Não e dema1s, Sr Presidente, ressaltar a ex
pressão da pecuar1a, em Rondõma. com a estat•st•
ca de que a relação de numero de cabeças/habitan
te e, no Bras1l, de uma cabeça por hab1tante, en
quanto que, em Rond6ma, essa relação sobe para 
3,5 cabeÇas por habdante 

A pesqu1sa do censo agropecuáno 1995196, na 
ma10na dos 16 Estados pesquisados ate agora pelo 
IBGE. as lavouras de consumo 1ntemo foram enco
lhendo. d1m1nU1ndo suas áreas de plantiO, dando lu
gar as cutturas de exportação O cresc•mento das 
Importações de arroz, fe11ão e tngo contnbUiram para 
o fenõmeno 

A Confederação Nac1onal da Agncuttura -
CNA, no 1nformat1vo "Agropecuana Agora• n• 132, 
de 16 de JUnho, comentava o cresc•mento dos gas
tos com Importações de alimentos. 01Z1a o Infor
matiVO que as Importações de arroz e fe1jão deve
rão custar ao Bras1l, neste ano, cerca de 660 mi
lhões de dólares, o que representa um aumento de 
65% sobre o total gasto no ano passado com as 
aqu1s1ções externas desses produtos Para este 
ano, esta prev1sta a Importação de 1 ,5 milhão de 
toneladas de arroz e 160 m1l toneladas de feiJãO 
para fazer frente a escassez na oferta e a alta de 
preços no mercado 1ntemo. 

Os números do Departamento T écmco e Eco
nõmlco da CNA reforçam esta análiSe: 

- Cerca de 90% do arroz e do fe1)ão prodUZI
dos na Argent1na e no Urugua• Ja têm o mercado 
bras1l'!1ro como dest1no certo 

- O tngo Importado atualmente supre 75% das 

necessidades do mercado 1ntemo 

- As 1moonacões de algoc:Jãc em pluma JS rep
rese"''am Si';:! c- do total cor.-su•Tudo ~ela 1ndustna b"a
SIIem:. 

Na rea11aade. Sr Pres1deme a estrutura tnbu
tana & as carac:tenst1cas do mercado 1ntemo brasilei
ro ccntnbuem substancialmente ['ara a perda de 
compentlvldade de culturas como a do arroz e feiJão 
frente aos pa1ses v1z1nhos do Mercosul no Uruguai, 
os t"butos pagos por um produto agricola. da produ
ção a comercialização correspondem a 14% do pre
ço !mal Na Argentina a carga tributaria e de 16% 
No Bras11. c ICMS o PIS e o Cohns repruentam 
37% do preço l~nal 

A agropecuaria Sr Presidente. e o setor da 
econom1a que ma1s rapidamente responde a qual
quer est•mulo governamental Uma poht1ca de de
senvolVImento realista. com cond•ções de v1da ace•
tave•s deve pnonzar o fortalec•mento do 1ntenor bra
slieu'O de modo a hxar o trabalhador nos seus Joca1s 
de or1gem 

Uma poi1Uca agncola que contemple tal estra
teg•a. alem de contnbUir para a descontração do 
cresc•mento econõm1co e melhor d•stnbu1ção de 
renda gerana grande rac•onallzação dos recursos 
absOrvidos para a admmrstração das grandes me
trópoles 

Para concluar meu d1scurso. Sr Presidente. 
refrro-me ma1s uma vez a entrev•sta do gerente da 
pesqu1sa do Censo AgropecuariO 1995196, do 
IBGE, Antõmo Carlos S•mões Florido. "Para so
breviver no campo, o pequeno proprletãrio terá 
de ler condições de Infra-estrutura e tecnolo-
gia. Se não for competitivo, o assentado passa 
a terra para frente e volta a engrossar o exercito 
dos sem-terra". 

Mudo obngado 

O SR. PRESIDENTE (Antomo Carlos Magalhães) 
- Nada ma1s havendo a tratar. a Presidência va• en
cerrar os trabalhos. convocando os SIS Senadores 
para a sessão do Congresso Nac1onal a real•zar--<~e 
•mediatamente com v1stas à votação da Le1 de Dlre
trJZes Orçamentanas. 

O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães) 
- Esta encerrada a sessão 

(Levanta-se a sessão as 19 horas e 10 
mmutos I 
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-\ T-\ 0-\ 7~' SE<;S~O "\o DELIBER-\TI\ -\. RE-\LIZ-\0-\ E \I 25 DE 
Jl 'lHO DE I 098 

cPubhcada no DSF. de 26 de Junho de J0081 

RETIFIC-\(.~0 

.\ pa~[ma n" 11083. ,. coluna. na composição ac1onana do 
empreendimento Rad1o Globo de 8r&1111ia Ltda •• constante no Pareocrr n" 403. de 
I ()9H. da ( om1ssão de Educação. sobre o ProJeto de Drc.-reto Leg1slatn o n" 32. de 
I008 ln" 41111107. na ( ãmara dos Deputados I. 

Onde it" ~~~ 

'omr do Socio C ous.ta 
Jose Roberto ;\larmho 
Lu11 Paulo Jacobma da F. \ asconcelos 
Ricardo \lar1nho tespolio) 
\ ictor10 -\lba ~erra dt Brrredo 
Total de C atas 

Le1a -se: 

'ome do ~OL"IO l. Oll\1..1 

Jose Roberto \lannho 
Lm.t Paulo Jacobma da F \ asconcelos 
R1cardo \larmho C<spohol 
\ 1ctono -\lba ~err.1 de Berrcdo 
Total de lotas 

Cotas de Par11c1pação 
'1.9'1<1 820 
I 000 000 

108 

10.000.011 

:e:IS"ias de ParUc1pa.;ão 

8.90'1.820 
I 0011 UOO 

1011 
72 

lO uuu.uo 

-\ T-\ D-\ 77' ~E!>S ~O '~0-DELIBER-\ TI\ -\. RE -\LIZ -\D-\ E \I 21> DE 
Jlii\HO DE JD'I8 

I Pui'llh .•. uj.J 'li' DSF ~ok =- t.l~ :u~h.~ Jl"' 1 ,.,;.., 

RETIFJC -\Ç ~O 

-\ p::1gm.::a n III' I. ~J '-L"'Iuna "" t:.::ahc .... olhf• Jl"• l1roJeto 
Rc.· .... ~.haJ,, ~.JJ Co.~m.:ara J~.~ .. D~putados 

JtrNHO 1998 
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Onde se lê 

DE LEI DA C.-\11.1-\RA -;• ~5 DE 1998 
(N° ~ 377 96. na Casa de ongem1 

1 De •mcJall\ a do Pres1dcme da Republ.oa1 

Le1a-se 

PROJETO DE LEI Do\ C~~I ... RA "• :5. DE 1998 
t'N":!. 377 CJ6 na Casa d~ ong.enu 

(De m1CI3.t1V3 dC" Pres11lente i!;:, Repubhca • 

AT .-\ DA 78' SESSÃO DELIBERA TI\ A ORDI-; -\RI-\ [M ~9 DE JL'"'HO DE 
1998 

(Publicada no DSF, de 30 de JUrdlo de 1998) 

RETIFICAÇÃO 

A pagma n° 11~96 ao final da:~~ coluna. 

Onde se lé 

CUMPRIDA PELO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL. 
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

Le1a-se 

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE DO SENADO 
FEDERAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 

09h30m 

15h30m 
11h00m 

AGENDA CUMPRIDA PELO 
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
1L7-88 

Qua-ra 
Cenmõnra comemorabva do 4° Ano do Real e lançamento da nova lamBra de moedas do Real 
Centro de Formação do Banco do Brasil - Setor de CIIA>es Eaportrvos Sul - Tracho 2 - Edlllc:lo 
Presidente Tancredo Neves 
Sessão Oallbelabva Onlmána do Senado Federal 
Sessio do CongiiiSIIO Nacronal 
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~esenha das matérias apreciadas 
de 1° de junho a 1° de julho de 1998 

42 Sessão Legislativa Ordinária 
soa Legislatura 

(Art. 269, II. do-Regimento Interno) 

PROPU'> T \ DE E\IE,D\ \ ( 0'STITl K \o \PRO\ \D \ E 
E.:\\ I \Do\ -\ C.\'\1.-\R\ DOS OE.Pl T\DOSi 

1 Dt- mcJ:lll\ .1 d~Sc:n.Jj(• f e&Jer.ll I 
\Tolal ................................................... ! 

Prnpos1a de Emenda a Constituição n• 1, de 199!'. tendo como pnme•
ro sumarano o Senador Renal do Cunha L1ma que aiiaa d1srosun os qu<' men
~..,.m~ dJ c <'ILttttlll'- Jo FI!Jcral ( 1111WUdade parlamentar I 

Sessão: 18 Oo '18 

I'IUJif"TCI~ -\PRO\ -\DO~ E. E'\ 1\DOS \ S\"1:(".\0 

1 Dco maca ali\ a do Presadl!nte" d4 Reput'lhca 
Dt:" macl311\ a da< ãmara dos Deput.adus 
D~ rmcaauvd do ~enad"1 Federal 
De m1c1at1\a do Supenor Tnbunal de JuSU\'.t 

4 

I 

lolal ....................................•....•......•....... 14 

Projeto de Le1 da Càmara n• IS. de 1998 tn· ~ 359 '18. na Casa de on
gem 1 de mlctan\a do Presidente da Repubh\::a.. que .::r1a il Larretra de Policial 
R.uJ•n l&.lr/•r { ~·J,:,.a/c Jd OlllJ"iJS proudJnCIUS 

Sessão: o~ 01> YS 

Projeto de Le1 da Cãmara n• 17. de 1998tn" ~ SL!/98. na Casa dç en
gemi de IDICI3n\a do Presidente da Republica, que .na '"' timbllo das Forças 
4rmad.2< a f'arrc~ra de Tecnologia 1\flillar a Grall/l.:açào de Desempenho de 

JLINHO 1998 
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4./ll'ldarJ,, de Tecnolug1a Aflill.2r, os cargos c.~ue menctJnu L"" da uwr.:Js rro\'1-

dénCias 
Sessão: O:! 06 98 

Projeto de Lei da Cámara n• 19, de 1998 1 n~ 2 <lI I <l7 n~ Casa de on
geml. de 1mc1ah\'a do Supenor Tnbunal de Jusnça que .2/rera o per<CIIIUJI d~ 

d(fcrença cmre a remu11era.;ão dos ,argos de .\frmsrros do Suparor Trrt>un.Ji 
d~ Jusrrr;a e do• Juí::cs da Jusrr.;a Federal de Prrmcrro e Segrmdo Grau> 

Sessão: 02 06 98 

Projeto de Lei do Senado n" 10, de 1992 ln~ 3 ~93 <~3. na Cãmara dos 
Deputados) de autona do Senador M...-co Mac,el. que Jr<pü,- •<Jfor,•" ~xer,·r.-ro 
Ja pro_11ssão de 81bhote::cano e delermtna LlUtras pro\ idc.'ncJa~ 

Sessão: 02 06 98 

Projeto de Lei da Câmara n• 70, de 1997 ln< 3 :80'91. na Cas~: de on
gem 1 que altera os arrs I-.: I 8 d.> L<r n'' 5 869 de II Je _1a11erro J.: /9-3 que 
msmur o CJdr!{u J,· Processo Cr\'11 

Sessão: 0:! 06 98 

Projeto de Lei da Câmara n• 7, de 1998 ln" 4 145198. na Casa de on
geml. que drspõe sobre a perrodrcrd.>dc de recolhrmenro das .onrrrbur1ões pre
\ldencrarra• arrecadadas pelo Insmuro Na.-ronal do Scf!.uro \vual- 1\'\""S 

Sessão: 04 06 98 

Projeto de Le1 da Câmara n• :li, de 1998\n' 2 536·% na Casa de on
gem 1 de IDICiatna do Pres1denre da Republica. que aururr=a o Poda E<f!<lllr>o 

1..1 ~fJ#?t.Cdt.r Tl..nli\\ÓoJ rar,ta/ dt.• I.Tt.",IIIO\ t.''CIC.:rnn\ ~m Llll1\tJnQI14.l.:l L•l/n raru

mt.'ITtl'i: "''taft~,•h•t.tJ,J'i: na' Atc.:n dt. Entt!lldmwnto' •'ll$!1/lar1a\ d,, ~ilamadl,) 

{ !U/11..• L/L' I 1Llrl\ rlll L'/11 ,\IL'mf1Yc.1/ldll\ ,_/c l"lliL'IldJIJII..'Ilft}\ ,/o..LII/YL'Il(L'\ L'L' 11(,"~(1-

~ '"" rief hJI.Jtt.'Tüt\ 11l'J!.V'-·tur 11/u/os r .. :tê."rcntt.'' u c.. r~..'"c.lllo\ cxl&:rnrn c.1 \ a/c..Jr de 
-!!.U.'TllJJo l' rl!~..,·ber lllll/(}\ da Jntda U(J BN\IIl· ~,,A tlli./TfJ\ raHt.'~ L'/11 f'c.lp2111t.'nto 

t.' cJa flUJYQ\ pro\'ldt!nt. lcl..\ 

Sessão: 18 Ob 98 

Projeto de Lei da Câmara n• 16, de 1998 (n' 4 099198, na Casa de on
gem), de IDICiahva do Supenor Tnbunal de Jusnça. que drspõe sobre a resrru
l/lração du Jusuça Federal de Prrmerro Grau da -1• Regtão ,. dá outras pro\'l
Ji:nc10f 

Sessão: 18 06 98 

Projeto de Lei da Câmara n"ll, de 1998 (n' 4 570198, na Casa de on
geml, que drspõe sobre a exunção dos cargos de Censor Federal e sobre o en
quadramento de seus atuars ocupantes e dá outras pro\'ldenctas 

Sessão: 30 06 98 
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Prr··l~•r• ·.t" Le• da C:imarn n · 28. dt"" J4QS •-\ ~..:.: ..... :-., nJ c·.:ba Je- on-
..! .. '"1 -~·- \..., J .. ) P,e5hJ.enrt: d.i R~puhh ... a yu~ :.1 . ; ... rr- •'11· .,_.,:I rns.t 

..:cm 
•' 

.: .. l..J r~·ruf"/i - I. .Ir" ,, • :~ I ''" L1 

"' 
1,:-, 'I•• Je- I t'l da t ãmara n ::!.9. dl" J'J')~ 111 ~~ti- ... ~ nalJ~a Jl:" on-

• "tr••'\IIl\ti\ ,,,,r ..Jt'~~IUI•' l:• ,11} -·ru"' • ..• z,,' uütl.! • J't..'nai 

.l\\Hl .. ..JCJ,-. d,,, ,A./IU"~\ ,,•nSJ.l~..'rtll ';h',ll••,, •, .rim~\,_ "Jlra .:z 
1,11 llrJ' , ..... ,.\,,"_.,., J\ 

.... 1:" .... ;,. - \.J~ 

ll..,,,,~,n de Lc• da Câmara n 31. de Jt)'J8 ·11 ..! nt••• .... s, na Casa l1:! on-

'- ' .. .1 .1,.,) Pres1dente da Repuol~> .. .l JU:" ,li\[' Jt'rt' ..J arll ... LJ .. ;ão 

.. n.J .. i'u flt.'iw. Lt t n 
.,.,,,. r 1 ,I 'I'J- .JIJ' n·:!•/,..'1".' l , ' \Ir'.' r..,.•, 

"•· ·' ,. " u~ 

a1 1 '1''10 rif' Lca d.J ( ãmara n · 37. de ]Q98 t4 "''~ ~., na L Jsa d~ on-
.!~m 1t" ~ • .:.li. 1 •• J\.""~ Prestdeme da P~epuhll..::3. que- l'l.q .. ·u .J c ,rautzu ..... J,_, 11L'" 

......... 

I. I' . , , . dJ .inJ.Ir.J n :_; th I''''' I , 

tJ•. 11h. .J r "('1 I r,._ I 1'. ' I, I 

... ~ ... I' 

1'~1111 lO' \I'RO\ \UO._. 1:.'\I\IJII' \~ \\1\R-\ llll'> 
UI:PI I \llll' 

11. 11 .J,, _ ,1.r1 rr:l..JI.J 

Dr:- mh .. LJr'\ ,j~ ~t"'l.JJ ... -::or.l1 

. To1al .............................. . ....... 8 

i'r' ''-H dt> Le1 do ~enado n" ~98. de 1995 •le :-ut ..... na do Senadvr Jose 

:.J1,Ú<~1 1 / ,1 

t [ .. e:••ã~ I ':::":-mman\ ~ 1 

'i.a.,:O'õ.S.i• • •.+ I )h •)8 

Pro 1e1o de Let do ~enado n' 149, dto l'l9i de autona do Senador l.uc10 
\h. amara ,1 Jt' ~./t'Wrr! os L rrmcç resultLli1•'L'S .ic..• ur.SL r.-mtn.:J~ J,l .,:enL~ucu 

1 De-• .. 1 .. 3'"' lr:::"nnman'" 1 
Sessão. '1.1 nr, Q8 

RJNHO 19911 
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Projeto de Lei do Senado n• 31. de 1998. de autona do Senador José 
lgnacto Ferretra. que dá no•·a redaçàv av .• :!"do an 15 eh Le1 n• -1 3:!0, de 17 
de março de 196-1, que es/alul normas gera1s de D1reuo Fmance1ro para ela
boração ··-comrole dos orçamemlfs <' balanços da Umào dos Estados. dos 
Mumcípws e do D/Siruo Federal 

(Dectsão tenrunanval 
Sessão: 04 06 98 

Projeto de Lei do Senado n• I 53, de 1996, de autona do Senador Lúdlo 
Coelho. que acrescemo InCISOS ao an 19 da L~1 n• 8 629. de 25 de fevereiro de 
/993. que mcluem cx-propne1ár10s de area< afumadas para fins de pagamento 
de débuos ongmados de operações de cre.:Ju& rural na ordem preferencial de 
diSirlbUiçào de 1mó••e1S ruraiS pela reforma agrar1a. 

1 Dectsão tenrunanva \ 
Sessão: 16 06 98 

Projeto de Lei do Senado n• 229, de 1997. de autona do Senador Je
fferson Peres. que re•·oga a Le1 n• 5 250. de /96':', que regula a llben/ade de 
mamjéstaçào do pensamemo e de mformaçào 

(Dectsão tenrunanva 1 
Sessão: 2:!.06 98 

Projeto de Lei do Senado n• 70. de 1998 de aurona do Senador Epua
\:'tO Cafeteira. que a'"''"'''"-enlcJ poragra1o' au art ~J:J da Lc1 n.;- 9 O'J6, de 1995. 
'/li L' dl\rcJt• \()hrC US pclriiÚO"i (111/IIIL oh 

tDectsão tennmatt,al 
Sessão: :!:! 06 98 

Projeto de Lei da Câmara n• S, de 1998 (n• 3 920/97. na Casa de on
gem). que altera a Tabela de I 'a/ores da Taxtz de F1scall:açào da lnslalaçiio 
por Es1açào. objeto do ANEXO Iii da Le1 n"9 -172, de 16 de julho de /997, que 
dnpõe sobre a orgamzaçào dos serv1ços de telecomunu:açiJes, a cnaçiio e o 
junc1onamenw de um órgão regulador e ou1ros aspec1os lnsll/uc/OnDIS, nos 
lermos da Emenda Consmuc1onal n• 8. de /995 

Sessão: 29 06 98 

Projeto de Lei do Senado n• 77, de 1998 - Complementar, de aworia 
do Senador Hugo Napoleão e outtos senhores Senadores, que auron;:a o Poder 
Execu1n-o a cr1ar a RelflàO integrada da Grande Terestna e rns111u1r o Pro· 
grama Espectai de Desenvol••rmenro da Grande Teresrna. no Es1ado da Puzui e 
dá ou/ras provrdenc1as 

Sessão: I" 07.98 

519 
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PRO.JETOS \PRO\ ADOS E E'\ 1-\DO.; -\ PRO\Il LG -\("~O 

1

1 De lliiO:J&U\ a CJ C ama: J .! .. )~~; Dt"t:-U~.J.~.~) .: J 
D~ lnl\:lBU\ a ü'"lf' S.::nad~· 1-c."Jf'r ..1.1 , , 

!Total ............................................. 54 

Projeto de Decreto Legislativo n• lOS, de I'IY6 tn' 44·95. na Cãmara 
dos DeputadosJ que aprO\'Q o ato que rc-nO\il a peri1UH.Jo ol.liorg&Jdu u Rad10 
Pa1Uma1c Lida para e-cp/orar sen'iÇO de l"adu..•dllu.lJ~· '•mur&J cm tr~qucnc1a 
moJui~J~ na t 't.iaJ, Jo! C~JO::o!trtlS. Estado J~ Paf'l.ul>~ 

Sessão: l'~ Uo c.g 

Projeto de Decreto Legislati>·o n• 121. dto 199o on 28ll 9o. na Cãmara 
dos Deputados l, que apro,•a o ato que reno,·a a permiS>ào do ,\Is tema Canc:ella 
dL~ ( ~vmum,uçào Lida para explora,. s.:n.,,~o de rudlt•..il1usJ,, 5t'>nr•ra em fre
quencw mo.iulada na C1dude de J~uiulaba Tsiadt• L/e \luws '-'" rLli.S 

Sessão: O:! Oo 98 

Projeto de Decreto Legislath·o n• 2. de 1997 1 n• 281. 9b, na Cãmara 
dos Deputados J. que aprma o ata que reno••a a con.·cs5ào da Radio F{fom de 
ltal>tra Ltda para etplorar sen•tço de radtodtjusão sonora cm onda med1a na 
Ctdad.: J,· 1tahtra Estado de AlmarGerat> 

Sessão: O:! Ob 'l8 

Projeto de Decreto Legislativo n• 40, de 1997 tn• 339'96 na Cãmara 
dos Deputados 1 que apro•·a o ato que rmo•·a o pamiSs.io oworgada a Radw 
Churnu.1 L!Ja pa,.a explorar sen1ço de 1"adluduusà~ 1 sonu,.1.1 em jrequenc1a 
modulada 1u t 'tdadc de l 'ruguauma. Estado Jo Rw l;ran.J, Jo '\ui 

Sessão: O~ Oo qg 

Projeto de Decreto Legislativo n• 44. de 1997 1 n" 343196. na Cãmara 
dos Deputados l. que aprova o ato que reno,•a a coll< ~s<ão da Rad1o lta1 Ltda 
rara exp/orur sen,,~o de rad1odljusào sonora t'm 1m.Ja ml'.:ila na C1datle dt? 
r iua1/:oa, Estado do Rw Grande do Sul 

Sessão: 03 06 Q8 

Projeto de Decreto Legislativo n• 84, de 199'7 on· 1-;·<~5. na Cãmara 
dos Deputados). que apro\'a o alo que renO\'Q a 1.. vnce.,J.sJo oworgada il Radw 
Rli-CiràrJ rrcw Lrda para e'Cp/orar "ieM'IÇf.} dL radlodlluSà( 1 \Onora l!m onda 
ir,rtLl.li nu L 1Ja.iL dL· Rlht?lràCI Preto. Esiadu de! \Jo 1-'llulu 

Sessão: 03 Ob 98 

Prnjeto de Decreto Legislat~>O n <18. de 19<17 on 1:1 o- na Limara 
do~ DepuradaJ!lll que" .J,PJI, ,, LI 1/ .:Iiii que. r .. n. ,, ,, ~I r· rl11' \ '·' I l'll/1 •1.:,/UU ,, HuJiu 
'"Lio.dl.l,l~ : lt/11\•11 .. 1 ~ '··=,/L HI.ICL' ltd..J r•IILI L \ri·''L" \,11/,1 .1.. r.ILir.•.IITU\..1• 1 

Jl'NHO 1998 
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\11/lllra.,•m Tl"r.. .. JII&.'I1r.. ILI mndulu~..ll.l IlLI t Jd..z.k ~.i .. p .JI:{C .E~zado Jo RIO tJrcJnt.k do 
\ui 

Sessão: o:; •1o "'8 

Projeto de Decreto Leg1slatho n" lOS,' de 1997 tn" -1::!7.97, na Câmara 
dos Deputados). que apro1 a o aw que reno1·a a permiSsão outorgada à Rede 
Comrmllarta de Comum<'açõ~s de Rro Grande Ltda para explorar ser\'IÇO de 
radwdrjusão sonora em frequ~ncra modulada na Cidade de Rto Grande Esta
do do Rto Grande do Sul 

Sessão: 03 06 98 

Projeto de Decreto Legislativo n" 111, de 1997 (n" 433/97, na Câmara 
dos Deputados l. que apm1·a o ato que reno1•a a permtssão outorgada à Rádto 
Jaboucabal Ltda para ~xplurar <en·tço de radtod!fusào sonora em frequencta 
modulada na Cidade de Jahoucabal Estado de São Paulo 

Sessão: 03 06 98 
Projeto de Resolução n" 58, de 1998. que auton:a a Republtca Fede

ratiWJ do Brasrl a <Ontratar operação de criduo exrerno no \•alor de ate ses
senta e dois milhões e qumhentos 1ft!/ dólares norte-amertcanos. junto ao Ban
co lnternacmnal para Reconstrução c Desenvolvimento - BIRD. desunada ao 
jinancramcnto rarctal do ProJelO de Forta/ecrmento da Escola 
Fl!NDESCOU I 

Sessão: 04 06 98 

Projeto de Resolução n• 38, de 1998. de autona do Senador Gilberto 
M1randa. que altera a Resolução n• 96, Je /989, do Se,.ado Federal. que dts
põe ~obre a\ operaçõl!s de creduo externo e Interno da Un1ào. d~ suas autar
qUias e demats enudadcs controladas pelo poder publico federal e e>tabelece 
ltmues e condtçaes para a concessão de garanua da Umão em operações de 
credito externo e 1n1erno 

Sessão: 04 06 98 

Projt>to de Resolução n" -10, de 1998 que <111/tm:u " l.>tado d~ Matu 
c ,,,\ "' ,, 'untr,1ttlr opc.•ra, iio ,/c.. '''fll1c.illUtlmc.•nto de.· d11 ultl\ mo/1tltüriQ c..• r.. on

IIUIIWi ,/o J \la,Jo c.Oil\llh\lílllc..hlc..Ja, llO ,onthl/1' ,/c..• c..OI!/1\\Jn rrom~'í\tl Jc 

''""''" ,io .. on,olttlllc,tlo c.' rc.•fu,~:llc. ltln1c.'lll•' ,/c.. dn tdr.J\ c.' ,, termo l.IJIII\'tJ Jr..• 
rcrrulltl ... a~.,c.iu ao c..ontraw c....:lc..•/1rado" c.llfl1 .JI'ntJo refpc..•ctnamentc..· cm J J dtt 
Jllfho c..' }(j de..• dc.."'=enrhru de }')9"" c..tJnl ha\C l111 proltJLO{u de tlCOrdu jtrmado 
~ntrc a I I mão c o Go\'l:mo do Estado de \lato < 1rosso. no dnrb11u Jo Programa 
de Apow a R~e<trumração e ao Ajuste Ft<cal dos E>tados 

Sessão: 04 06 98 

Projeto de Resolução n" 41, de 1998. que <1Wvrt=a o E>tado de Ma1o 
< irm m a tran~fertr para Catxa Económtca Federal - CEF leus déb11os Junto às 
,,111&11~ iJes Jinanc'"lras que i!'ipeclfica c. om , a\·a/ du l Tn1ão no timbuo do 

S.:! I 
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J'rngrt~rna .:JL~ A.pow a Reestruturação t .. at"~ -ltuste F1s~.."'ai .iv~ Estados no l.a/or 
lotai dr: du:entos t .. ouenta e sets milhões nuo,:ento( e sessenta e no1 e mil e 
Cinquenta e Jottt reats e ctnquenta e um centm LH .1purado t?m JS de ft:'\"Cretro 

"' /99-
Sessão: 04 06 qg 

Projeto de Resolução a• 45, de 1998 que autorr=a o Esrado de .\faro 
Urosso a contratar opemção de cl"edllo ..... onsubstanctauu no Contrato de 
~bertura de Créduo e de Compra e l'enda de 4rnos celebradu entre a l.'mão. 
u Estado de lo.1aro Grosso e o Banc6 do Estado de \faro Grosso S 4 - BEAL4 T. 
em 16 J~ de=embro de 199-. ao amparo do Programa de .~pum a Re,·srrurura
ção ~ao A;usre Frscal de Estados 

Sessão: 04 06 98 

Projeto de Resolução n• 46, de 1998, que auron=a o E.<rado ,J,• Santa 
1 ·ararma a rransJenr para <1 (' avca Econõmrca Federal - CEF seus Jébuos 
JUI1!0 as rnsrnuiÇÕt!S tinanciJras que espectjica. com o at.'a{ á.J Umào no dm~ 
brw do Programa de Aporo à Reestruturação c ao 4;usre Frsca/ do Estados no 
• alo r tora/ do: cemo c sete mrlhões. ollocentos e •·mte < quatro mll . .::enru e no
l.enta e dots reats t! sessenta e 0110 c:entmvs apurado em :s de fi?\'f?relrO de 
/9~-

Sessão: 04 06 98 

Projeto de Resolução n• 61, de 1998 que autorr=a o t]u•emo do Esra
Jn Jo Rw Je Janetrn a emmr arrm•es de o}ertas pub/r.::as Letras Fmancerras 
Jo Tesouro do Estado do Rro de Janetro ri FTRJ1 desrman.Jo-se os recursos 
uo lt!tr•' Jr.• \llil dtvtda mobtllana .. om 1encuncntu no s .. ·~ndu st!mr.~strc de 
N9!o. 

Sessão: 16 Oo 98 

Projeto de Resolucão n., 62. de 1998 que ,1UI••rt:,1•' \I11111L 'r"' de \'ào 
IIII• I ·' 117lllr JITI.l\ L\ ·'L' I •/Cria\ ru/1/iL ü'\ t. ... ·trJ\ ,.lt1t.llll.l. Ira'\ ,lu r .. \OUro do 

\fum""trl" .Ir. \J,, /".udt• ti 17\J,PJ JI.!MIIIUII&.lll-\r. 1•\ r,·r.ur\,.\ ,to~~~~· .1, \llc.l 

.111 td,J mr Jhllhlllr:J , , Jn7 1 r. nr. lltiL'I11tJ no \t"f!.lll1J(• \L MC(fr~, Jr.• 1 ')9\ 

Sessão: I b l!t> "8 

ProJeto de Resolução n• 63. de 1998, que aurorr=a a de•ação r~mpora
na no ltml/e Je mdrwdamenro do MunrctptÓ de Ferra= de I 'ascon.::elos. do 
Estr:Jdo dt..• São Paulo com \'IStas c1 contratação de opera., .. ào de _ftnanctamento 
""onr recur'ios do FGTS JUnW a C121xa Econonuct.1 Fed.:ral no Jmhllr) Jv Pro
grama Pru- ",aneamcnto 

Sessão: 16 06 98 

Projeto de Decreto Leg1slativo n• 122, de 1997 ln" 461/97. na Càmara 
dos Deputados). que apro•-a o aro que reno•-a a concessão outorgada a Rádto 
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Patr~a1'ca de r-asstiândiO Lida pam explorar scrwço de radiOdifusão sonora 
em onda medto na L'tdade de Casszlândta Esrado do Maro Grosso do Sul 

Sessão: 17 06 98 

Projeto de Decreto Legislativo n• 123, de 1997 ln" 462/97, na Câmara 
dos Deputados 1. que apmva o aro que reno>'fl a concessão da Ródzo Emtssora 
"ABC "Ltda. para explomr serwço de radiodifusão sonora em onda med1a na 
Cidade de Santo André, Estada de' São Paulo 

Sessão: 17.06 98 

Projeto de Decreto Legislativo n• 125, de 1997 (n" 465/97, na Câmara 
dos Deputados!. que aprova o alo que renova a concessão da Râd1o Comerctal 
ck Preszdente Prudente Lida pam explomr serwço de radtod(fusão sonora em 
onda médta na Czdade de Preszdente Prudente Estado de São Paulo 

Sessão: 17 06 98 

Projeto de Decreto Legislativo n• 137, de 1997 (n" 469/97, na Câmara 
dos Deputados). que aprov.:z o ato que reno>'fl a concessão outorgada à Ródto 
CKiade Jandaza do Sul Lida. pam explorar sen·tço de radzodifusão sonora em 
orttia médza na Cidade de Jandaza do Sul. Estado do Paranâ 

Sessão: 17 06 98 

Projeto de Decreto Legislativo n• 139, de 1997 tn• 471197, na Câmara 
dos Deputados 1. que aprova o alo que reno>'fl a permzssão outorgada à Socie
dade Râdzn Difusom I 'ale do /rajaí Lida pam explomr <en•zço de radzodzfu
~õo sonora em frcquêncta modulada na Czdade de /ra;aí. Estado de Santa Ca
tanna 

Sessio: 17 06 98 

Projeto de Decreto Legislativo n• 115, de 1997 ln• 453/97 na Càmara 
dos Deputados 1. que apm>'fl o ato que reno"'2 a conceuão oz11orgada à Ródzo 
.\faratan Lida pam •'Tplomr •en•zçu de radtodifusãu <otmra em onda médta 
na Cidade de Sant'Ana do Lnramemo Estado do R10 Grande do Sul 

Sessio: 18 06 98 

Projeto de Decreto Legislativo n• 117, de 1997 (n• 455/97, na Câmara 
dos Deputados). que apro>'fl o ato que renová a concessão defenda à Ródlo 
Guaíba S A para explorar servtço de radiodifusão sonora em onda curla na 
Cidade de Por10 Alegre. Estado do R10 Gmnde do Sul 

Sessio: 18.06 98 

Projeto de Decreto Legislativo n• 118, de 1997 (n" 458197, na Câmara 
dos Deputados l. que aprova o alo que renova a concessão da Telev1sifo Vnór1a 
Lida pam explorar .<ervzço de radzodtfosão de sons e zmagens na Ctdade de 
Vllórta. Estado do Espínro Santo 

Sessio: 18 06 98 
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ProJeto de Decreto Legisl:nno n• 119. de 1997 (n' 45b'9~ na Câmara 
do~ Depmadt."'S • que apro\.a ,, ato que renu' u u rermzs.\:itl outorga.Ju a L A. 
p, I"Circ.l c. I Jll\ .... ,,..:1 Lt.i.:J • 1.fE rara Clplorar \t'M ,..,,, .. lc. radzu~ttüsJv .fiUnOIU 

cm l"rcqu··nu..; mo.iu/..;Ju na '"'zdude Je ~a111ana J{) Ln ramcnw Estado dn Rzo 
( rrnn~..lc ,1~1 ~.u, 

Sessão: IS Ut> "8 

Projeto de Decreto Legislatno n• 120. de 19'17 tn•' 457'0~ na Lamara 
dos Deputado~ 1 que apro\ a o ato que rcnn' u u cc.mrc.·ssàrJ deferzua 1.1 Radw 
Bandc. ~ranh .. 'S ..1t 1 .J~,./VIc.·zra P.:Iuizsru Ltdu paru c.'t:pAlrilr , .. ·n zçn d~ rw.Jiociltil~ 
çJa <liiOnnra cm mui.: trnpzcal nll Czdadl! .. k L ~achflc.•tra Fuul,sra Estado de São 
(',wf,, 

Sessão 18 "" 'lS 

Projeto de Resolução n• 66, de 1998 que aut<>rz;.> que S<"fu r~alt:ada 

{Ir( ra~,j,, d~.. .... redil'' c.'tterno com garan11a .. ia fl.t!pu/lilc.:J Fr:tJc:rau\a d.J f?rtllll 
no '13/or di! ,,., ... •n1u c fieis milhões e qwnhcnw'i m1l .. iolilr,·s nnrrc-amencano~ 
Jc rnm zral ,·mr, a Prefeuura .\fumczpal Je Porto Al~gr<' e o Banco lmera
m .... nciln•' .. lt! [Jt?.\Cinol\lmenlO .. BJD desunu.i1..1 Llv tman ... ·zamL"Illü, parcial do 
Prn~rurr.a Je [\·s,~nwl/\"lmt?nlo lllunlclpL.Ii 

Sessão: 18 IJf.> <IS 

Projeto de Resolução n• 49, de 199ó de autona do Senador EspendJão 
-\mm. que dnrril' ,,}hrc U!) c•retuçücs .J ... • ... rl!Jllu ml~.·rn(l ... ... ·-c1 ... ·rnn .lo~ Es1ados . 

.. lo flt'ifr:t(l F~tlL'I'ül ~irJ.'i 1\llllllClrlos ... Je 'illU'i resrt!cti\YJS Jlltarqulf.l,'i t.' funda-
,,.7 ~\' I•' I~ ... 't/1(111/l,l\ ,~,, 1111111...\ ,_ L•'lllh•IL\ I .. ,llll••ti:Ll-

,I• I 

'ess.ãu 1 ~ 1 .,, • ..., 

ProJeto de Resolut:ão n• 67. de ICJQ~ yu~: .IUtr~rt:~.I o.1 1 IJ/Llv u .. ~~mrcJtl.lr 
nrcra..,J I J1. ,r._•o.J'lf•• '\ICI'IIr• fllntrl f.JU i:Jt..IJIL'cJ flliL1'17UI..IlJilcJf ri.JI'Q J<t:.c..UI!Strll'rJO t? 

Desenw .. fl'lmL .. Il/0 - FJRD no \a}or equl\aien1e LJ aie cenic.• L' cJnqueii/O mJ/hül!s 
Jc dnlar ... •fi nnrtc-amcn .. ·anfls desllna..Ja a _tindnc1ar pureza/mente n Programa 
~.A J\!o •. krnt::a'r~LltJ dn \ctol \UI7~am.:'I7W- f'~\fS\ 1/ 

Sessão: 18 06 98 

Projeto de Resolução n• JS, de 1998 que auroJrr:a a l'mãu a reair::ar 
vpera~~ao jman, ... ,.a qu~.· \ zsa 130 reescalonamento de credUIJS braslictros Junw 
a Repuhlzca Je <;ana , <>nsubstanc:rada no Contraro de Reescalonamento de 
Dí\lda tirmado rntre a R··ruhlrca Federam-u do Bras r/,. a Repuf>/zc:a de Gano, 
em li do!'"'' .:nr/:orr> d,· /Q9-

Sessào: 18 06 qg 

Projeto de Resolução n• 59, de 1998. que autorr:a a contratação de 
npera~ão J~.• ,·rc:dllll ,•xtt?rno na valor equnalenre a are du.:enros e quarenta 
mtlhõer Je do/are• none-amenc:anos. de prmctpal entre a Transportadora 

RTNHOIQ98 
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Brasrle'fra' jLJ.,oduw B·•ln·ru-.Brasrl ... TBG t' tl .2.:mco buercJmerJCano de D~sen
\'oll 1mento-.. HIV L/L \lllli.JUJ UtJ tindiiCIJmt!nl·~ turcJ.:u Ju Pro/CU• Jo ui.l~'oduzu 
Boi/\ tu-Hra>il 

Sessão: 18 Ob 48 

Projeto de Resolução n• 60. de 1998 que auron=a u ,onrraracJv d• 
rJreraçuu de t.rcduo .. tterno no ''aiur equna1enle a au! .. ~ento ~..· rrmza milhões 
ele dóJ,:,,. .. ~'i nnrr,:-amc:ncanos de rnnc1pal entre a Transportadora Brasue1ra 
tjasoduto Bo/11 ra-Bra<tl- TBG ,. v Banco /mernacrona/ para a R<,-OI••tntçJo ~ 
,, j)L'tc."'ll10IIImc.•nw- ~/Rl• d ... ·'iunaJa aoftnanCJcJmentn r.:Jrclal J,J PrO/r.:'IL' Ju 
'nl'õuJuw Buln w-ErLJ,Ii 

Sessão: IS 06 48 
Projeto de Resolução n" :!5. de 1997 de aurona do Senador Counnho 

Jorge que a!rcra u d~.•Jmmuração e a esrn1tura .ia Consultnna J .. , r )rçam,_..ntos e 
Ja outra'i prn1 ,,Nnc.J.1\ 

Sessão: 1 S Ob 48 

Projeto de Resolução n• 65, de 1998 que auron=a ofll~ _,,.,a ro?al/=ada 
''Pera., Ju d,• c.rl'dllu , mre c.t Transportadora Brarii/etr.:J gasoduto Boln ta-Bra'itl 
- TGB c c1 1 .. urrvradr'll -lndrna de Fomento - CAF. ,:l)m gt~runlla d.-. Go1 erno 
Fl•deral ,.,rm 'nnw ,, de' açào tt.•mrorana dcJ seu ,_•ndn ~&.iilm,•nw tcnJ~, t.'m 
I /\hl 11 1/lllllll hllllc. IJio I r~lll/l.l/ ,/o /'Tri/C. ft.1 c./1..• I t!ll\lllh Jo d•' ( U.I\{J..ll//11 r;•Jtl\ h/ 

Hr~...t .. !l 

_ l)ruJeto t.le Resolução n" 68. de 1-998 qu~ .. wnn:.1, 'dumctT''' l'" u, .. 
dL J..JIU!ITIJ u CI111/IT diTQ1 c..\" de OfL'rlü\ ruhil ... (,/\ Lc.•/T~\ i IJ1t./ll( L IJ"U\ Ju {c. \IIII TO 

JCJ ~\luntCirw du Rw dt.• J"n,nrr, - LfT.\J-RJ() c./,.·çunt~nc.io- .. t. o\ rc:cur.lO\ tlt.J 

~tro Jc! \UQ cintda mohtbana l't.""llU\d no ~o 'ietnes:re de /991\ 
Sessão: 30 06 98 

Projeto de Resolução n• 69, de 1998_ que auron=a o Estada do Rto 
C ;ronde dn Sul a n.•alt=ar operação de c~dllo .:onsubstanctada no contrato de 
abotrtura J,· , rcd11o jrrmado f!ntre a l !mão, o Estado do R to Grande do Sul, o 
Ban<o do Es•ado Jv R te I.Írande do Sul S A - BANRJSt'L .: a Catxa Ewnomtca 
E<tadua/ do Rro tjrande do Sul- SULCALVl, 110 ámbrto do Programa d~ Aporo 
" Reestruturação e ao Ajuste Ftscal dos Estados no •·alar total de até um bt
/hão, nO\'~< <mos I! o11ema e sete mtlhiJes e qumhentos mtl reats 

Sessão: 30 06 98 

Projeto de Resolução n" 70, de 1998, que autort:a o f:srado do Rw 
tjrand<! do Sul a contratar operação de ~jinanctamemo do: dwtdDs mobtltàrta 
e contratual do E>tada, consubstanctadDs no contrato de conjlssào, promessa 
d,• assunçllo , onsoltdação e reji1fllnctamento d< dn•tdas celebrado ,-am a 
(I mão em 15 de abnl de /998, com base no protocolo de acordo firmadc entre 
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a Umilo e o Go•'l!rno do Estado do R10 Grande do Sul. no timbuo do Programa 
de Apow à Reestruturação e ao Ajuste FIScal dov Estadas no •·alor de nove 
btlhões, quatrocentos e •·mte e sete mtlhões. tre:mtos ,. l'mte <' quatro mtl. no
vecentos e ollenta reats e quarenta e trt!s cental'os ,_, no c.ontraro de promessa 
de compra e venda de ações e outras al'enças. firmado <"m 15 d• ahrtl de 1998, 
entre as Centrats Elétrtcas 81'41Stletras S - ELETRVBR45 e o Estado Jo Rw 
Grande do Sul. com a tnten·eméncta da Componhta Estadual de Energta Ele
trtca- CEEE e da l/mão 

Sessio: 30 06 98 

Projeto de Resolução n• 71, de 1998, que autort:a o Estado de Per
nambuco a realt:ar operação de crédtto comubstancrada em contrato }lnnado 
em 12 06 9H, l!ntrt! a Ulltào e o Estado &ii! Penrambut.·u com a llrtt?n c!nti~tt. .. ta 
do Banco do Estado de Pernambuco S A - BANDEPE •. do Ba11co Central do 
Brastl, de abertura de crédllo e di! compra e 1-enda de a,·ões. no ambllo do 
Programa de 4.poto a Reestruturação •• ao . .Jjustc F1rcal de Estados no •-alor 
lcJtal de até um bt/hão quatrocentos C' nO\'enta ~· dats mJ/hiit?s di! reais 

Sessão: 30 Oo 98 

Projero de Resolução n• 72, de 1998 que uutn• ·=..1 " !:>ta,/.· .1<! !'cr
numhucr, Q ,_ontrQIQr orerac.,iirJ Jc Yl'flflc."'llCILJmento Jt., JntJU" .. /u F..'ftadn ,:01'1-

\llh\IQPU.JQt}Q nu ~,.ontrillo J._• L nntn \âo Ll\ "'"'h, .1(1 ~ Ol'f'iu/tdu .. ào , rt•tmanc.la

nt&!11/o Je Jn•JJ~J.f "ciL•braJo ' 0171 L} r ·,u,J, I "m _ .. 3 ~J ... · ~i .. =L·mrn I "'' I 1)1)- t! ,-, 

lJ.'rnW t.U}I/Il'O tJ() COntrOlO Jt! JJ tJ...o /llllfrh "L' /91.J,\ u111l ,..&.l\1,. 110 rr•1/Cit..U/0 Jt.~ 
ac.nrdo 1trmadn cnlrt? a l fnJàn ,. o GO\I!rn(J c.f,, /;, \IJdo Jt! FL·rnamblli'tl -no dm
hllo Jo Programa de 4poro a Reestnnuraçàv ,. av AJ1151<' Frscal dos Estados 
no 'alo,. total dt? cento e sessenta e rres mtlhôes seJScentus L' quarenta t! um 
m1/ quinhentos e 'm1e c c1nco rea1s L' c1nquenra e tres ... ~entm ns 

Sessio: 30 06 98 

Projeto de Resolução n• 73, de 1998 que autort:o a efema.;ão de 
Contrato de Confissão. Assunção. Consaltdação ~ Retmanczamenro Je Dtvtdas 
celehrodo entre a Unrão e o Estado dr? Gotas nu dmblto do Programa de 
Apoto à Reestruturação e ao Ajuste Ftscal dos Estados 

Sessão: 30 06 98 

Projeto de Resoluçio n• 74, de 1998. que aurorr=a o Eszado da Bahza a 
conceder garantias e conrragaranllas às operações de credito a serem contra· 
todas no dmbllo do Programa de Recuperação da L01'0ura Cacauetra Bazana. 
JUnto as tnslllutções de croid11o ofktars 

Sessão: 30 06 98 

Projeto de Resolução n• 75, de 1998. que autorr:a o Estado do Mato 
Grosso do Sul a contratar operação de rejinanctamemo de dtvtdas do Estado, 
consubstanctada no Contrato de confissão assrmção e refinanczamemo de dí
vtdas. celebrado com a Umiio. em 30 d.t março de 1998. 'om base no proto-
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colo deacordofirmaJo entre a L tuãv e o Gu~~rno Jo Esrudo Jv ,\Jatc.ll_;.osso 
do Sul. no àmbuo do Programa de Aparo a Peestrururação e ao A;usr.· ;:rsca/ 
dos Estados no valor J~ no1 ec,.·ntos t! rres milhões setscentos t. senenr..1 mlf 
ctnqut!nta e no1·e rcats e l'ttrte c: um cen/U\'fJS 

Sessão: 30 06 98 

Projeto de Resolução n• 76, de 1998 que auzorr=a o Esraào de Santa 
Cararrna a contratar operação de rejinancramento de dn rdas mobrlrarra ,. 
,·onrratual do Estado ,,msubsrancradas no contrato de confissão promess.:J de 
assunção. consolidação e retinancramemo de Jii'Uias •elebrado com a '-'mão 
,·m 31 de março de 1998. .-om base no protocolo de acordo urmaú•' entre a 
Umào 1.' Gou•rno do Eçrado dt? Santa Cararnu no ambrto d.:J Pm?rama d~ 
~pnto a Rc.·estnlluracàa t? ao A1ustc F1tcal dos Esra.:Ju~ no 1-'Uiur de um rt!hào 
qumhcntOf c "mqucn1u e dtJif nulhõc.'fõ quarrncentos nu/ tre=cntDfõ t."' \1..'/"~nta c 
c me o rcats e oucnta c trc.;s ú .. llttn os 

Sessão: 30 06 QS 

PrOJetO de Resolução n" 77. de 1998 que l.llllt•rt=a" L\lüdor.ltl I .Utlll~l 
" "'tJnlraldl urc..•raçJo .J .. • reunanclamt.'lllu J,.,· JtltJa IIWf'lh.lriQ dtl I ~~aJo ~ ,,,_ 

,,h,talh t.lâ..l 17•} ~....mtrr.li•J J,.,• c..flllfl,,iJ,. (./\Sun ... Jo L tdtllc.lll&.t.:Zmenl, J,., .. 111 1<..1(./\ 

~..c:l..•ftraJo ~..um 1.1 l melo ~...·m 31 c.lt.• mc.1r~" dL I')'J\ 1/tJ c.lnl,llr• Jo l'rn:,:hml,l ,k 
_ _jf'UW tJ }Ú'l''tlniiUY.Jt,Jn I! QIJ -lJU\IC} 1'\L.,.{ d•J\ /.'ttJJt1:J IJo \t}{I)Y dt.• &JUWhr.'l'Utl\ 

t! dc..•:elltJ1L' nu/hi'h. \ 110\.'c..'' L"ntuf c..' quarenta L quc.~tru mtl '{Uatru' t.lliU'\ ~ \c..' I, 

reat"i c no1't!nta c o li<.~ ,., enra,·nç 

Sessão: 30 Ot> 98 

Projeto de Resolução n• 78, de 1998 que auron:a " c ,o, erno du Püra
ná a realr=ar operação de creduo ;unto a Cutxa Economrca Federal 1w \tJ/or 
de quarenta e Ires m1lhões. duzentos e mrenta e 0110 m1/ qua~rocenros ~ qurn=e 
rear• e >crema~ s~re ccntal'os. 110 àmb11o do Programa PRG-<iANEA-\JE.\ TO 

Sessão: 30 06 98 

Projeto de Resolução n• 79, de 1998, que auron:a o Gm o?rno do Para
ná a realr:ar opera~ão de creduo junto a C a1xa Econom1ca Federal no \'Olor 
ae mnra ~ qua1ro mrlhões, setecentos e rres mrl. nO\'I!centos e de:ouo r,•ars e 
cmquenra centll\•os. no àmb11o do Programa PRÓ-MGR4DL4 

Sessio: 30 Ot> 98 

Projeto de Resolução n• 80, de 1998, que que auron=a a , omrara,·ãu 
de operaçJb de credtto externo nt1 l'alor equl\•aleme a are serenra ,. quatro 
mrlhõe< de do/ares narre-amerrcanas de prrnc1pal. JUnto ao Brasrl1a11 Amer~can 
Merchant Bank desunada ao jinancramento do Programa Je Reapare/hamento 
da Marmha a ser executado pelo MrnrsreriQ da /llarmha 

Sessão: I • 07 98 
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Pro,eto de Resolução n• 81, de 1998 que mcammh.J au SciUldo soilci
tac,J,) LJ~, '..Jt•\c.rn., ./,1 EsruJ" de Ron:~tma a rcspt?IW do t..-·.mtraw de Abertura 
c.lt.' t reJ:t · ( .1(.· ,~()mrra ,_ .. 1 "enda de .4tn·os jlrmodt.."~ ~nu·e uI_ 'ntào. o Estado de 
Roratmu t ,, B.Jih.r• .iL"~ Est.:Jdo de Roratma S 4 - 84..\'ER no àmbuv .lo Pro
xrama ~k ..Jrh'''-, ,z Rct .. strurura.;lio e ao AJUSte Fts~..~a/ dos Estados no \'aior de 
tnntLJ t' trc~ m·llttic.'.l dt• rt!ats 

Se .. ão: 1- 07 QS 

ProJeiO de Resolução n• 82, de 1998 que aUion:a ,, Es1ado de Rorai
ma a ~..~..wrrarur rlpc.•raçJo de reflllanctameii/O dt• dn·1das do Estado ~...·onsubs

tanL t.:Id.:J '7tJ , .. onmJW de Confrssão. 4.ssunção Conço/ld..J,;ãu r..' Refmancta
me. '11'' ,/, /•,, t.la~ , c!t•hradc-. com a Umão t!m .. ,5 de.: marÇt• JL· 199~ n() ómblto 
~J,-, f'rn._t,nn,t ,;,. -1pnw à R,_•eçrnlluração .: do -flrt"U' FtSLJ' .Jns EsraJ,,s no 

'a/t1r v• tu/ ,k ~ .. te mtlhõcs du=t!ntos .: quarenTa c seu· mzl ~ezçc:enro" e nrtento 
'- d111\ r, 1.11\ ~ uUo , ~:ntQ\ O\ 

Sessão: I· r.7 Q8 

ProJeto de Re"olucão n 11 83. de 1 Ql)8 que .J.u .. }rt=41 .1 ... I e\ dçJn h'mrora
, '•' ,/, • 'llnll, ,,, , Jhll\ hhlllh'llil• d,t /'t .. •trott, hJc.J\lh .. ll•• ' i - ;\•tr,hhh 1 111 nlUifi 

N' i u ~ ~ "'"' 1111 'lllllll nullhu•, trtntcJ t &./llc.ltrn mu I~'JI" 1 

~f'ssão. I 11- qg 

ProJeto de Decreto Legoslat"o n• ~2. de 19'18 ln' 1>23/98. na Càmara 
dos DepuradoS! que aprm ,, o I ex/o do 7 ralado d~ rrm/>IÇ.lO Comrlela de 
1, 'IL, ' z.t....l~..!lr ... ·, - t TBT oncluzdo ,., \u\u > ._,n.. t.'m : J de setl?mbro de 
I ·J'Jt• 

Sessão: I' 07 48 

ProJeto de Decreto Legislati\o n• 91, de 1998 ln' 575/98 na Câmara 
do' Deputado;, que wpru1 J u I~JCIO ,/o Tra1ado ;o/:> r<· a \'ão-Proi!fera.-ão de 
-l.rma\ '.u, kurt?J ... ,..,,FL·ItuJo l!m I o de JUlho d,_. J96 ... 'T com •·tstas à adcsàa pelo 
(JII\ r..•rnu Brastlr..•tro 

Sessão: I' 07 '18 

\Jf"''- \I, E,, R!.l_ \TI\ -\S.\ ESCOLH .\DE ( HEFE~ DE \IISSÕJ::S DI· 
PLOM-\ TIC \' 

lo~ 11\ICiam. ,J J~... ...... Pr .. ~JilC:nte IJ.a Repubh..:-1 
!Total.... .......... . ................................ , 

\lensagem n" 144, de 1998 1n• 568'98. na ongem1 pela qual o Senhor 
Pres1den1e da Repubhca submete a dehberação do Senado o nome do Senhor 
Paulo [lvrceu Pinheoro !\hruslro de Pnmeora Classe do Quadro Espec1al da 
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Carre11'11 de D1ploma1a. para exercer a fw:çào de Emba1xador do Bras1l JUDIO a 
Repubhca de Cmgapura 

Sessão: 1 7 Oo os 

Mensagem n• 161, de 1998 1no t>08 os na ongeml. pela qual o Senhor 
Presidente da Repubhca submere a dehberaçào do Senado o nome do Senhor 
Sérgio Barcellos Telles. Muustro de Pnmerra Classe do Quadro Permanente da 
Carre11a de D1plomata. para exercer a função de Emba1xador do Bras1l JUDIO a 
República Ltbanesa 

Sessão: 17 Ob 98 

MenSagem D 0 145. ae 1998 ( n .. 569 <;JS na ongem 1 pela qual o Senhor Prest~ 
dente da Republica submele a deliberação do Senado o nome do Senhor i\lárc1D 
Paulo de Oliveira Dias. M.nustro de Pnmeara Classe ao Quadro Permanente da Car
retra de D1ploma1a. para. cumulatl\'amente com a função de EmbaJxador do Brasil 
JUnto ao Remo da Belg1ca. exercer a função de EmbaJ~aaor do Bras1l JUnto ao Grão
Ducado do Luxemburgo 

Sessão: I 7 06 98 

Mensagem n• 170, de 1998 cn" b51198. na ongeml. pela qual o Senhor 
Pres1dente da Republica submete a deliberação do Senado o nome do Senhor 
Roberto Soares-de-Oliveira. Muustro de Pnmerra Classe do Quadro Perma
nente da Carreu-a de D1plomata. para. cumulanvamente com a função de Em
blllxador do Brasil JUDIO a Confederação Su1ça. exercer a de Emba1xador do 
Bras1l JUDio ao Pnnc1pado de L1echrenstem 

Sessão: 17 06 98 

Mensagem n• 179, de 1998 Cn" 681/998 na ongeml. pela qual o Senhor 
Pres1dente da Repubhca submete a dehberação do Senado o nome do Senhor 
Orlando Gah·êas 011\·eira, ~m1stro de Segunda Classe do Quadro Perma
nente da Carre11a de D1plomata, para exercer a função de Emba1xador do Bras1l 
JUDIO a Republica da Nanúb1a 

Sessão: 17 06 98 
• 

Mensagens n"s 180 e 18:!, de 19'18 I n• oS O e ~09 '98. respectivamente 
na ongem I pela qual o Senhor Pres1dentc da Repubhoa submete a dehberação 
do Senado o nome do Senhor -\ntõnio -\ugusto Da~ reli de Lima \hmstro de 
P11me11a Classe do Quadro Permanente da Carre11a de D1plomata. para exercer 

-ê função de Embaixador do Bras1l JUDIO 11 C umumdade da -\ustraha e. cumula-
tivamente. JUnto a Repubhca de \· anuatu e ao Estado Independente de Papua 
Nova Gume 

Sessão: I 7 06 98 

Mensagem n• 183, de 1998 (n" 714198 na ongeml, pela qual o Senhor 
Presidente da Repubhca submete a deliberação do Senado o nome do Senhor 

5.:!9 



5.10 ANAIS DO SE'IADO FEDERAL ----

Jose Otympm Rache de Almeida . .\lm1s1To de Pnme1ra Classe do Quadro Es
pecial da Carre1ra de Diplomata. para exercer a tunção de Embaixador do Bra
Sil Junto a Republica da Fmland1a 

Sessão: I~ Oo D8 

Mensagem n• 184. de 1998 ln" 715'98. na ongeml, pela qual o Senhor 
Pres1deme da Republica submete a deliberação do Senado o nome do Senhor 
Armando Sérgio Frazão. Mm1s!To de Pnmeua Classe do Quadro Pennanente 
da Carre11a de D1plomata. para exercer a função de Embaaador do Bras1l Junto 
a Republica da Irlanda 

Sessão: 17 06 os 

\IE,S-\GE'\~ REL-\ Tf\ -\S-\ ESC"OLH \ Dt.. -\l TORJDADES 

I 0t:" uucaau' a d .. , Pre:.1dent~ d.a Repubh.:a 

1 Tolal..... ...... ... . ......................... 3 

Mensagem n• 148. de 1998 tn• 575 98. na ongem1. do Senhor Presl
deme da Republica submetendo a dehberaçàó do Senado Federal o nome do 
DoUior Carlos Alberto Reis de Paula. Ju1z Togado do Tnbunal Retnonal do 
Trabalho da 3' Reg:~ão. com sede em Belo Honzonte - 1\IG. para compor o Tn
bunal Supenor do Trabalho. no cargo de ~luustto Togado, na \aga decorrente 
da aposentadona do Mm1stro Orlando Te1xe1ra da Costa e reser\'ada &Jmzes de 
carreira da mag1sttatura trabalhiSia 

Sessão: 17 Ob 98 

Mensagem n' 156, de 1998 ln" 574198 na ongem). do Senhor Presi
dente da Repubhca. submetendo a dehberação do Senado Federal o nome do 
Doutor Gelson de Azevedo, Jwz Togado do Tnbunal Reg1onal do Trabalho da 
4' Regtão. com sede em Porto Alegre- RS. para compor o Tnbunal Supenor do 
Trabalho, no cargo de Mwstro Togado. na \'aga decorrente da aposentadona 
do Muustro Manoel Mendes de Freitas e rese" ada a JUizes de carre~ra da rnllglS
tratura trabalhista 

Sess!io: 17 Oó D8 

Mensagem n• 178, de J998 (n" 673/98. na ongeml. do Senhor Presi
dente da Repubhca. submetendo a deliberação do Senado Federal o nome do 
Doutor Gilson Langaro Dipp, Jwz do Tnbunal Regtonal Federal da 4' Rcgtão. 
com sede em Porto Alegre - RS. para compor o Supenor Tnbunal de Jusnça. no 
cargo de Muustro. na vaga decorrente da aposentadona do Mnuotro Amenco Luz 

Sessão: 17 06 98 
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PB.OPO<;T\S DE E\IE:\D-\-\ CO,STITUÇÁO REJEIT-\D-\S E 
EI\'\"1-\D-\S -\0 -\RQll\ O 

De amcaaU\ a da""C àmara dos Deputados 
De mlc13tl\ a do Senado Federal ., 
Total ...............................•......................... J 

Proposta de Emenda à Constituição n• 9, de 1995. tendo como pnmet
ro stgnatano o Senador Ronaldo Cwtha Luna. que altera dtsposmms que men
< mna da C on.<mwção Federal 

(ReJeitada nos termos do art :!54 do Regtmento Interno) 
Sessão: 15 06 98 

Proposta de Emenda à Constituição n• ~3, de 1996. tendo como pn
metro stgnatáno o Senador Espendtào Amm. que altera o § 7• do art 1./ da 
Consmwçào Fed~NJI (melegtbthdade) 

Sessão: 17 06 98 

Proposta de Emenda à Constituição n• 39, de 1996 (n" 367196. na Cà
mara dos Deputados). que altera o ~ ~· do an 1./ da Consmwçào FedeNJI 
(melegtblltdade) -. 

Sessio: 17 06 98 

PROPOSTAS DE El\IE~DA A CONSTITUIÇÃO DECLARADAS 
PREJl"DIC -\DAS E EN"V1 -\DAS AO ARQUIVO 

Proposta de Emenda à Constituição n• 3, de 1995. tendo como pnmet
ro stgnatano o Senador Pedro Stmon. que altera o art 53 da Consmutção Fe
deral (tmurudade parlamentar) 

(Prejudtcada em VIrtude da aprovação da Proposta de Emenda a Consn
tuJçào n• 2, de 1995, que com ela triiiiUtava em conJunto l 

Sessio: 04 06 98 

Proposta de Emenda à Constituição n• 1 O, de 1995. tendo como pn
meuo stgnatáno o Senador Ney Suassuna. que altera duposmvos que mencto
na da Consntutção Federal (unumdade parlamentar) 
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1 Prejudtcada em nrtude da aprovação da Proposta de Emenda a Consn
tutçào n•:! de 1995 que com ela tramitava em c:mJunlol 

Sessão: 0-1 06 98 

Proposta de Emenda à ConStituição n• 18, de 1997. tendo como pn
metro stgnatáno o Senador Ronaldo Cunha Luna. que altera a rt!dação da a/i
nca .. d .. do mc~<o .LI..\1 ?II do art 5" da Consmuu;ãn Federal (tmurudade par
lamentar) 

CPre1udtcada em nrtude da apro\ação da Proposta de Emenda a Consn
tutção n• ~. de 1995. que com ela tramitava em conJunto) 

Sessão: 0-1 Ob 98 

Pror•osta de Emenda à Constituição n• 34, de 1997. tendo como pn
metro s1gnatáno o Senador Carlos Wtlson. que altera <> art 55 d.:z Consmutçào 
F~.J.-ral (lmurudade parlamentar) 

(PreJudtcada em vtrtude da aprovação da Proposta de Emenda a Consn
tulção n• :!. de 1995. que com ela trarmtava em conJunto 1 

Sessão: 04 Ob 98 

Proposta de Emenda a Constituição n o. de 1998 lendo como p·tmct
ro 5.Igna[3fh) o St!'nador Jose Serra que &.Jit .. ·r.l ,, art 53 J..J I ~llll'iliiiiiÇÕO rL·de-
1(// .jll1. ~11\rt'",~ "'"'~ .1 llllriiUJ,I.io.! r,1rf1.1111L 111 .. 11 

(PreJUdicada em '1nude da aprl'~\a~ràü Ja Proposla de Emenda a C "',nstl
. .rt.nção n .:: de I o.:,_:;; ~ue r...om da trarnníl": a em ... onJumo 1 

Sessão: , '~ ur, ~s 

Proposta de Emenda a Constituição n" 12. de 1998. tendo como pn
melro s1gnatano o Senador Bernardo Cabral. que acrt!scema paragrafo ao art 
53 da ConsuuuçJu Federal e da outras pro• tol.·n. tas ( unwudade parlamentar I 

(PreJUdicada em \lrtuo.le da aprovação da Proposta de Emenda a Consn
tUlçâo n" ~-de )Q05 que ~om ela tramita\ a em conJunto) 

Sessão: 0-1 Ob 98 

Proposta de Emenda à Constituição n• 13, de 1998. tendo como pn
mcrro s1gnatano o Senador Bernardo Cabral. que dá nma redação aos§§::!" e 
3" do art 55 da t_ ·onsmutçào Federal e dá outras prol"ldenctas (IDlurudadc 
parlamentaJ 1 

(PreJUdicada em \litUde da aprovação da Proposta de Emenda a Consn
:mção n• ~.de 1995. que com da trarrutava cm conJunto) 

Sessão: 0-1 06 98 

Proposta de Emenda à Constituição n• 14, de 1998. lendo como pn
merro SI!IJlatano o Senador Odacrr Soares. que altera o § I" do art 53 do 
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Consmuu;ão Federal. de modo a resmngtr apenas aos cr~mcs d~ .:.:~lúma IIIJU· 
Tla C difamação u extgencta de auton=açào d.:ts respccl/l .:IS <."usas rura '' JUl
gamentO de parl.:~mentar pelo STF 

(PreJudtcada em 'lnude da apro' açiio da Proposta de Emenda a C onsn
tutçào n" :!. de 1995. que com ela tramtta\a em conJunto I 

Sessão: 04 0«> 98 

DI! zmczatl\ a do Senado Feaeral 
Total ............................................................. J 

Projeto de Let do Senado n• :Z92, de 1995 de autona do Senador Jose 
Eduardo Outra., que dtspõe sobre a upltcação das re<·eu.:~s pro>ememes das 
prn•all=ações e d.í outras pro\'ldenctas 

(Dectsão ternunanva 1 
Sessão: 04 06 98 

Projeto de Lei do Senado n• 15, de 1997, de autona do Senador Fran
CISCO Escorcto. que extmguc os creduos elo Insmuto Xactonal do 5ei{Uro Soctal 
- /NSS artundos de contnbutções soctats del'lt:los pelos Mumciptos ate 31 de 
dezembro de 1992. e dá outras provtdenctas 

(Dectsão temunanva) 
Sessão: 05 06 98 

Projeto de Lei do Senado n• 202, de 1996, de autona do Senador Juho 
Campos. que estabelece padrões de confecção de cedulas e moedas me:altcas 
que posstbtlttem tdentificação par defictentes ••tsuats 

(DeCisão temunanval 
Sessão: 09 06 98 

MATÉRIAS DECLARADAS PREJl1DICAD.-\S 

De mtC13U\ a da C à.mara dos Deputado~ I 
De TRICIBII\'3 di>' Senado Federal IS 
Tolal ....................................................... 19 

Requerimento n• 268, de 1998, do Senlldor Ojalma Falcão sohcttando. 
nos tennos regtmentats, a cnação de Conussão Espectai Temporana.. composta 
de nove membros ntulares e tgual numero de suplentes, para.. no prazo de no
venta dtas, promover uma venficação, m loco, dos efenos produztdos pela atual 
seca que assola o Nordeste do Brastl 

Sessão: 03 06 98 
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Requerimento n• 297, de 1998. do Senador Ney SuassWla. solicitando. 
nc.> termos regunenta1s. a cnação de uma C onussào Espec1al Temporana. com
posta de cmco membros. para. no prazo de 30 d1as. U1Spec1onar. m loco. a dls
tnbmção de cestas bás1cas e de agua. bem como o cadastrarnento. aliStamento e 
a operaciOnalização das frentes de trabalho. nos Estados da Paraíba. Ceará, Rio 
Grande do None. Pernambuco. P1aw. Alagoas e Balua 

Sessão: 03 06 98 

Reqüer1mento n• 323, de 1998. do Senador Sér!llo Machado. solicitan
do. nos rennos regunenl:als. a c:nação de Conussão Espec1al Temporana. com
posta de onze membros btulares e 1gual numero de suplentes. para. no prazo de 
cento e vmte d1as. acompanhar as ações emergenc1a1s do Governo Federal e 
elaborar um plano de medidas pennanentes a serem adoradas JWlto as áreas 
at111g1das pelas secas no Nordeste 

Sessão: 03 06 98 

Projeto de Resolução n• 34, de 1996. de autona do Senador Carlos Pa
trOCIIIIO. que altera a Resolução n• 69, de 1995, para bmuar a 98% o percen
tual maJamo de rejinanczamento da dí>'lda mobtbárza dos Estados. do Dzstrzto 
Federal e dos Afumczpzos 

Sessão: I 8 06 98 

Projeto de Resolução n• 52, de 1996. de aurona do Senador Espendião 
-\mln. que dzspõo! sobre as operações de credllo mtemo e e:x:zerno das empre
sas em que os Estados. o Dzstrzto Federal ou os Afumcípzos dzreza ou zndlre
JamL'"nlt'" dett?nham a ma1ona do capual S()CJal com ri1n11o a 'oto e dá ourras 
rrO\ iJ&.'"I'lCIQ'i 

Sessão: 18 06 98 

ProJeto de Resolução n• 32. de 1997 de autona do Senador l auro 
Campo: que mo.Jttt,a dtspo<un·o• da> Re<olu,·õt'< n's 'Jf> de /989 ~ 09, de 
, •1•5 ,,,, Sc..11acin Fc..'J ..... ral cstubt!/r:,cnclo noltJf hmlf.:s d...• .lt'ipénrlt<l\ ~.onr a 
,Jl\ hi.:J f'l/hlfL!J 

St'ssão: l 8 Ob 98 

Projeto de Resolução n" 41, de 1997. de autona do Senador Bernardo 
CabraL que acrescenta dzspasmvo à Resolução n• 69. de 1995, do Senado Fe
dt!ral que dzspõe sobre as operações de credito mterno e externo dos Estados, 
do Dzstmo Federal e dos Mu111cípzos e de suas respecllvas autarqutas mcluswe 
concenào di! garanllas, seus /zmlles e condzções de autort::ação. e dá outras 
prorzdt!nt'las 

Sessão: 18 06 98 
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Projeto de Resolução n• 43, de 1997. de autona do Senador Lúc1o AI· 
cântara. que acrescenta d1sposl/l\'O à Resolução n• 69. de 1995. e dá outras 
prol'ldénctas 

Sessão: 18 06 98 

Projeto de Resolução n• 101. de 1998, que altera a Resolução n• 69. de 
/995, do Senado Federal 

Sessão: 18 06 98 

Projeto de Resolução n• 1 08, de 1997 de uuc1a11va da Conussão Par
lamentar de lnquento dos Títulos Púbhcos. que dtSpàe sobre as operações de 
créd11o mterno e e:rtemo dos Estados. do Dtsmto Federal, dos Mumc1p1os e de 
suas respec/1\'0S autarquias e fundaçõe<. mc/usn·e concessão de garan11as, 
.eus ltm11es e cond1çües de auton::ação. e dá outras prov1dênc1as 

Sessão: I 8 06 98 

Projeto de Resolução n• 130, de 1997, de autona do Senador João Ro
cha. que modifica o art. -1• da Resolução n• 69, de /995, do Senado Federal e 
acrescenta-lhe d1sposlll\'OS, estabelecendo novos ilm11es e condtções para as 
operações de créduo e os diSpêndios com a dí\'lda públ1ca dos Estados. do 
Dtstmo Federal e dos Mumcíptos 

Sessão: 18 06 98 

Projeto de Resolução n• 131. de 1997. de autona do Senador João Ro
cha. que modifica o art 3 • da Resolução n• 96, de /989, do Senado Federal e 
acrcscema-lhe dtSposlln·os estabelecendo novos ilmues e cond1ções para as 
opera~ üe> d~ cred11o da Umào •. dos J1spimd1os wm a dí>'lda publtca federal 

Sessão: 18 06 98 

Projeto de Lei do Senado n• IS, de 1996, de autona do Senador Lúcto 
Alcântara. que r~gulamcma os plano< de <aude 

Sessão: 30 Ob 98 

Projeto de Lei do Senado n• 17. âe 1996. de autona do Senador Lúcto 
Alcântara .que r~gulamema os seguros de saúde 

Sessão: 30 06 98 

Projeto de Lei do Senado n• 50, de 1996, de autona do Senado! Ro
berto Requtão, que dá no>•a redaçào ao mc1so V e ao § I~ do amgo /3, da Let 
n" 9 2-19 de 26 de dezembro de 1995 

Sessão: 30 06 98 

Projeto de Lei do Senado n• 112, de 1996, de autona do Seuadot Pedro 
Piva. que d1spãe sobre os planos de saúde. seguros-saúde e stml/ares devel'ifo 
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mant~..~r O\ {'tltamurc"õ dL· mclt"õaitJudt?.' \'mculuJ,,, .J tJaa~.. Jc m~ressv no stste
mo L 

0 ,JQ r.JUtr.:JS r/"{)\/(,.Jlon .. ~f.:J,J 

Ses~ão: :;o 06 <l8 

PrOJeto de Lei do Senado n• 177. de 1907. de Jutona dú Senador Jose 
~erra que Jtspúc !tof1rc a manutenção do trabalhador apoç.?nra,Jo vu dcscm
prcr:ad,J Cf!! 'trtuJe de dtspensa se!! JUSta ca11scJ na ... tmdtçàv dt.• segurado ou 
hcnc-uo.1rw J,· seguro ou plano de saude .:ontratado pelo ex-empregador por 
rempo defmrdo 

Sessão: :;o 06 og 

Projeto de Lei do Senado n• 197. de 1997 de autona do Senador Jose 
Serra que tornu nhrtgawrw o C'adasrramemo rer.:Jillc.' f) '\tSil'lntl ''mco Jc Sau
Jt• ..ii! /1~..·n ... ·fi~..·tarw~ e seguNdos de p/unns e st?gur('S dt· ç,:lllc:k 

Sessão: :;n Or:. 'lg 

Projeto de Lei da Câmara n• 114. de 1995 ln" 2 142191. na Casa de 
ong.emJ que diSpôc.' ~obf't' a manutenção ele empregado" cm con1•enws medtcos 
c. da rmtraç pr(ll tdt•ncza, 

Sessão: :;o Ot> os 

\1-\ TE:R1 \ RE:T1R\D-\ J>E:LO -\l TOR 

De m!CI411\ a dt..1 Sena . .,,_-. F~J~r~l 
I Tor:aL ·-- ..... nO 

Projrto de Lei do Senado n• 116. de 19'lt> d~ autona do Senador BeiJo 
Parga. que a/r~ra a L~1 ,• v :50 de ::6 d~ .:Jc=;·mbrv ..z~ /995 que ..zlrera ale
:W:I\Iaçiio do 1mposto J ... ~ renda da.( pessoar tislc.."'as c c/,j outras pro\•Jdenctas 

1 Rettrado nos tennos do Requenmento no ~00 de I '198 l 
~essão 16 06 Qg 

Ol TR-\~ DE:UBE:R.-\("ÕES 

Requenm<'nto n" 392. de 1908 -dos Senad<'re> Dtalma Faka<'. Sergto 
'\tachado e !\!e\ Suassuna sohcnando. nos tennos regtmentals a cna~ào·de uma 
Comtssão Espectai Temporana composta de no\e fltulares e tgual numero de 
suplentes para. no prazo de 90 dias. '"enficar 'os efcnos produzzdos pela atual 
seca que assola o Nordeste do Brastl acompanhar e rnspecronar. m loco. a exe
cução das medtdas emerg:enctats promovtdas pelo Go\'emo Federal, mdtcar a 
adoção de provtdênctas que pareçam opommas e elaborar as dtretnzes de um 
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Plano de Açào para 1mplementaçção de pohhcas pubh~as. a ser encarrunhado 
ao Poder Execunvo 

Sessão: 03 06 os 

Requerimento n" 393, de 1998. do Senador Francehno Pere~ra sohcl
tando. nos termos regunentats. a mclusão da regtão do Pohgono das Secas do 
Estado de Mtnas Germs nas d1spostções do Requerunento n• 392. de 1998. de 
conshtutção de Cotrussão Espec1al Temporana para acompanhar e mspectonar 
as ações do governo em relação a seca no Nordeste 

Sessão: 03 06 98 

Reqllerimento n• 394, de ~98. do Senador Bello Parga. sohcttando. 
nos termos regunentats e de acordo com as tradtções da Casa. seJam prestadas 
homenagens de pesar pelo falecunento do ex-Mtrustro do Supremo Tnbunal 
Federal. Carlos Alberto MadeiT3 

Sessão: 04 06 98 

Requerimento n• 412, de 1998. do Senador Eduardo Suphcy. solicitan
do. nos termos reg1menta1s e de acordo com as tradtções da Casa. seJam presta
das homenagens de pesar pelo falecunento do grande arquneto e urbarusta Lú
CIO Costa, ocomdo no úlbmo dta 14. 

Sessão: 17 06 98 

Requerimento n" 431, de 1998. do Senador Mauro M~randa e outros se
nhores Senadores. sohc1tando. nos termos regunenws. e de acordo com as tra
dtções da Casa. homenagens pelo falec1mento do cantor e composnor go1ano 
Lmz José Costa - Leandro. que. com seu talento artiShco projetou a mús1ca 
sertaneJa e a cultura de G01ás em todo o cenano nac10nal 

Sessão: 23 06 98 

Eleição dos membros da Comissão Representativa do Congresso Nac1o-
na I 

Titulares 

I C ar los Patrocuuo 
2. Bello Parga 

Jose Saad 
2 \V ellmgton Robeno 

I. Geraldo Melo 

PFL 

PMDB 

PSDB 

Suplentes 

I Ed1son Lobão 
2. Francelmo Pere~ra 

I Ronaldo Cunha Luna 
2 Ojabna Falcão 

I Jefferson Peres 
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Bloco de Oposição 
I Lauro Campos I Sebasnào Rocha 

PPB 
Elo. Ponela I João França 

Ses$lio: 18 Ob 98 

SESSÕES P'LE:\<\RL-\S RE-\LIZ-\0\~ 
11" de Junho a I" de JUlho de IQQ8) 

'Jão dehbf"r .ltl\ as 

Dehberarl\ as ordmanas •) 

Total .......... uooon .. ••••••••n•••••••--•••••••--••••••••••••••• ••• :!:! 

SESSÕES PLENARIAS REALIZAD<\S 
(6 de Janeiro a I" de JUlho dt IQ98) 

Não debberau" as 

Dehberatl\ as ordmanas <7 

DehberatJ\as e~raordmanas 

Total ............................................................... 1 09 

SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APRECI-\DAS PELO SE'\:-\DO FEDERAL 
(I" de junho a I" de JUlho de 19981 

MA TERIAS APRO~ADAS ............................ _ .... . .. ................. 88 

Proposta de Emenda a ConsutuiiÇâo en\l&da a C.imJ.ra Jo" DeputJ.dos 

ProJetas apro\ ades e enVIados a sanção 14 

Projetas aprovados e envtados a Câmara dos Deputados 8 
• Apreczados pelo P/enarw 
• Apreczados nas comz.ssões. em deciSiiD t~rmmatnu 6 
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Pro)etos apro\'ados e enV'I.ados a promulgação :'4 
• ()flerações de cr<!dJto 3.; 

• Concessões de telecomumcações }Q 

• Acordo.l mternactmlDts 

Mensagens relatwas a escolha de Chefes de 1\'l!ssões D1plomaucas 8 

Mensagens relauvas a escolha de Autondades 3 

MA TERIAS ~1\"VIADAS AO ARQUIVO ••• ,... ...................................................................... 34 

Propostas de Emenda a Const1tu1ção rejeitadas 3 
• Apr~c•adas pelo Plenano ..... 
• Arr :54 do Regzme1110 Interno I 

Propostas de Emenda a C onsutu1çiio declaradas preJudzcadas s 

Matenas rejenadas 1 an 91 do Reg1mento Interno 1 3 

Matenas declaradas pre,udlcadas l'l 

Matena retirada pelo autor 

TOTAL DE MA TERIAS APRECIADAS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I22 

SL'!\IARJO DAS \IATÉRI-\S APRECIADAS PELO SE:-.IADO FEDERAL 
(6 de janezro a I" de julho de 1998) 

MA TERIAS APROVADAS ............................................................................................ 253 

Propostas de Emenda a Constituição env1adas a promulgação :! 

Propostas de Emenda a Consmuzção env1adas a Càmara dos Deputados 3 

Projetes aprovados e envtados a sanção 41 

Projetes aprovados e enVIados a Càmara dos Deputados 26 
• Apreciados pelo Plenar10 u 
• A.prectados nas comrssões, em dectsão termmarrva /:! 

Projetas aprovados e enVIados a promulgação 145 
• Acordos mterntlCionats . .:!3 
• Concessões de telecomumcações -13 
• Operações de credito ' 
• Assuntos admmtstratrvos . . :! 
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Men~e.us relall\3S a escolha de Cbc:fes de 1\.i.Jssões. D1plomau.:~,. 

Mensagens rela ti\ as a escolha de ~utondadc::,. IJ 

\IIATERIASENVIA.DASAO -\RQl"I'O •••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• !'-7 

Propostas de Emenda a C onsutu1çào reJeitadas , 
• Aprt-cla~AJs pt'io Pl~nann 
• .f.rt :_;.s cJ(• Rcgzm~mo /merno I 

Proposra.s de Emenda a C onsruurção ded.1radas preJud1~ada:o Q 

\1atena!!> reJeitadas s 
• 4.rt Y I ..it) R~fflm~mo lmt?rnt• ~ 

• .f.rt JOJ : /" clu Rt!!i!lmt!ntn /ntenrn I 
• A.rt :5-1 Jn Rt·fflm~nro /merno 3 

\1atena.! declaradas preJudicadas :s 

~tatena~ renrada.s pelo aUlor Q 

TOT-\.L DE 1\IATERl-\S -\PRECL-\DAS •••••••••••••••••••••••.•••••••••••••.••••••••••• JJO 

CORRESPO,DÉ,CI-\ 1:.:\.PEDID-\ PEL-\ 
~ECRE T -\RLA-GER.-\L ll \ \I E<;-\ 

V' DO OFÍCIO DESTINATÁRIO ASSl!J'Ir'TO 
~ 

5F ~Oo QS • Senad,,r Pedro PI\ a I En<arnmha '''pra do· Parecer 
I i n' 3 17 ol8-CC J. sobre a Con-

1 sulta n' I '18 que argUI sobre 
a necessidade ou não de o 
Senador hcenc1ar-se de fun-
çoes que ~1..::upa como mem-

I l bros dos L(lnselbos de Adnu-
' das ' I msrraçào empresas que 

! menc1ona 

SF ~37198 l Muusrro do Supenor I Encammha exemplar de Do-

1 

Tnbunal de Jushça cumentos Complementares ao 
Relatono da CPI dos Títulos 
Públtcos 
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N" oj OFÍCIO DESTINATÁRIO ASSUNTO 

SF 610/98 Duetora da Subsecreta- Encanunha. a pedido do Se-
na de B1bhoteca nador Bernardo Cabral. 

exemplares de publicações da 
OjicmD lnremDc/Onal dei 
Trabajo. Gmebra, para que 
componham o acervo da B1-
blloteca do Senado Federal 

SF 672198 Deputado Paulo Paun Presta esclarectme~~tos relac1-
onados com a republicação do 
texto da Le1 n" 9 639. de 25 
de mato de 1998. decorrente 
da aprovação do Projeto de 
Le1 de Conversão n" 4. de 
1996 

SF 673/98 Senador Eduardo Supll- Encammha Informações pre-
cy paradas pela Secretaria-Geral 

da Mesa acerca da consunu-
çio do Conselho de Comum-
cação Soc1al 

SGM :!13198 Delegado de Polic1a Fe- Encaminha cop1as de doeu-
dera! da Supenntendên- mentos sobcnados da CP! dos 
c1a Reg1onal no 1stado Títulos Púbbcos 
do Rio de janetro 

SGM 213-A/98 V1ce-Procurador-Geral Encanunha exemplares dos 
daRepúbbca Documentos Complementares 

ao Relatóno f'mal da CP! dos 
Tltulos Públicos 

SGM 214/98 Delegado de Políc1a Fe- Fucammha texto consolidado 
deral da Sopenntenclên- da Resolução do Senado Fe-
aa Regtonal no Estado deral n• 69, de 1995 
do Rio de Janetro 

SGM 220/98 Consultor jurichco do Ençamtnba cerucllo acerca ela 
Mwstério da Prevlclên- republicação do texto ela Lei 
c1a e Assistência Soaal n• 9.639, de 2S de maio de 

1998, deconente ela aprova-
çio do Projeto de Lei de Cem-
wrsio n• 4, de 1996. 
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SGM :!:? I ''lS 

SGM :!37''l8 
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I DESTINATÁRIO ASSUNTO 

1 JUIZ Federa! Titular da Encanunha exemplar do Re-
I ~a \"ara Federal de !atono Fmal da CPI dos T1-
·Campos dos Gonaca- tulo' Pubhco; 
lzes•Ju1z Federal T1tular 
da ~· Vara Federal de ! 

1 Campos dos Go1ta~a~ 

1 zes RJ 

J Procurador da Republica Encanunha ~·>cumentos rela-

I 

I 
I 

no \luruc1p1o de Bau- ,1onados c.Jm a republicação 
ru.SP dll texto da Le1 n Q 639 de 

25 de ma10 de 1998. decor-
rente da apro\3çào do Projeto 
de Le1 de C on\ ersão n° 4. de 
199b 

COMISSAo 
DE ASSUNTOS ECON6MICOS 
RI!LATÓRIO DE ATIVIDADES 

MARÇO/JUNHO • 88 

RI!UNIOES CONVOCADAS 
E REALIZADAS NA 4' BEIIAO LI!GISLATIVA ORDINARIA 

DA 50' LEGISLATURA 

RI!UNIOES REALIZADAS 

ORDINARIU 10 

EXTRAORD .. ARIAS 08 

TOTM. 18 

MArtRIAS APRECIADAS I!M CARA TER TERMINATIVO 

f 

PRG.IETOS DE LEI MAR AIIR MAl JUN MAR 
DOSI!NADO JUN 

APROVADOS 05 01 IIII 

RI!JI!ITADOS 04 04 
TOTAL 

08 01 10 
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PARECERES APRECIADOS • 1998 
4" SESSAO LEGISLATIVA ORDINARIA DA 50" LEGISLATURA 

PROJETOS DE LEI MAR ABR MAl I JUN I MAR 
DO SENADO I JUN 

PELA APROVAÇAO 

PELA REJEIÇAO 01 I 01 
POR AUDIII!NCIA A 
CCJ I 02 I 02 
TOTAL I I 03 03 

PROJETOS DE LEI MAR ABR MAl JUN MAR 
DO SENADO JUN 

COMPLEMENTAR 

01 01 02 
PELA APROVACAO 

PELA REJEIÇAo 
TOTAL 01 01 02 

PROJETOSDE MAR ABR MAl JUN MAR 
RESOLUçAo .IUN 

PELA APROVACAo 01 02 03 
PELA 
PRI!JUDICIALIDADE 011 011 
TOTAL 

01 11 12 

DIVERSOS MAR ABR MAl .IUN MAR 
.IUN 

POR ORIENTAÇAO A 01 01 01 
SEGUIR 
TOTAL 

01 01 01 
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PRO.IETDS DE UI DA MAR ABR MAl .IUN MAR 
CAMARA .IUN 

PELA 
APRDVAÇAo 02 02 03 07 
PELA 
RE.IEIÇAD 01 02 03 
TOTAL 

02 03 05 10 

EMENDAS DA MAR ABR MAl .JUN MAR 
CAM ARA .IUN 

PELA 
APROVAÇAO 01 01 
TOTAL 

I 01 01 

EMENDAS DE MAR ABR MAl .IUN MAR 
PLENARJO .IUN 

PELA 
RI!.IEIÇAD 02 02 
TOTAL 

02 02 

(OFS) DFICIO"S" MAR ABR MAl .IUN MAR 
.IUN 

APROVADOS NDB 
TERMOS DE PRS 08 03 17 17 31 

TOTAL 
08 03 17 17 31 

(MSF) MENSAGENS MAR ABR MAl .JUN MAR 
.IUN 

APROVADAS NOS 
TERMOS DE PRS 05 03 01 08 18 
APROVADAS NOS 
TERMOS DE PDS 01 01 
INDICANDO 
AUTORIDADES 011 05 
TOTAL 

05 03 07 08 22 
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QUADRO CONSOLIDADO DOS PARECERES APRECIADOS PELA CAE • 1998 
4" SESSAO LI!GISLATIVA ORDINARIA DA 511" LEGISLATURA 

PARECERU MAR ABR MAl JUN MAR 
JUN 

PELA APROVAÇAO 
03 01 D4 08 14 

PELA REJEiçAo 
02 13 15 

PELA 
PREJUDICIALIDADE 
POR AUOII!NCIA A CCJ I 02 OZ 

APROVADOS NOS ' ' 
TERMOS DE PRS 13 08 18 I 25 52 

APROVADOS NOS 
TERMOS DI! PDS 01 t 01 

POR ORIENTAçAO A 
SEGUIR OZ 01 03 

APROVANDO IND. DI! 
AUTORIDADES 05 05 

TOTAL 18 07 :s:s 45 BZ 

AUDIIt:NCIU, DEPGIII._DII 
E CO..AIII:CIIII!IITO DI! AU'Ia .. DAHS Ru.L.IIADOII NA CAIE NA 

4" ftssAa U:81KAnYA -DINAIIIA DA 110" LeGIIILATUit,A 

LI-, pMII - o c-.. ... CaRn'......, 
CONSI:LIIO ADMINIII'TUTIVO DE DI!PUA .CONOMICA 
CADI!, DO IIIN.TIIhO DA .IUSTIÇL 

lliOS.•a .... N • 1 ............. o .... .._., .. ._... AI'IIOVADAAINDICACAOPOII'7V0Taii.AVOIIÃVIIIIII!UMAMaTIIIIÇAD ......... _ ...... ..,.__.._.....c.-... 
..,.,.__.o .... H = o .. CDIIIILIIO .__111&_,. DI ...... e D =• ·CAM. DO 
lllltiiSTIIUO DA .IUIITJCA, 

545 
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~------------~~~ ...... ..,.. ...................... _~ APIIQV .... A lN~ P01117 VOTaS PAVOIIA .... I! UIIA MSTUiçAD. ........ __ .......... ..._ ............... 

..... os- a cut10 de .....W.... IID CD ......... 
ADMIN..-niATIVO H HFIU I!CONOIQca - CAH. Da 
IIINIITaiO DA .IUSnç&. 

..... N • .,.... ........ • .... I ...... -~ .uoaGif'Uia AINDIC'Aç.\D POli 17 VDI'OS PAVCNIAVI!IS I! .,..... ASST.NÇ.&o. 

............ _ .......... LMc .. ...._. ......... 

• ..,. ...,. =- a C8I1IO .. ::= .. 
COII8&HO aaM .. ISTIIATIVO DI!. DEI' .... K 1CA. 
ãul1., DO MIN.TUIO DA .IUS'I1ÇL 

EXII'CISIÇAD 00 ........ GUSTAVO ·-.... PIIIDIDUITI! DO aaNCO CI!N'TIIAL DO .... U.. ACal:& 
DO •MIX Dt: MIDIDAS DI. IIATUIIUA MOMIITAIIIA I! ....... •• I!STUTIGIA --... • • IIUIUçAa DO DUICn ... uco-, III ATDID.....,... A 
IIBCIUa-NTODO ~.1....-.oN .. -

COMISSÃO 
DE 

ASSUNTOS SOCIAIS 

4• SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 
DA so• LEGISLATURA 

t 

MATÉRIAS APRECIADAS EM 1998 

Reuniões Realizadas •.••..•........... 11 
Audiências Públicas •...••.•.......... 04 

TOTAL DE MATÉRIAS (PARECERES E PROJETOS) 24 
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Proposições em Decisão Termlnat1va 

PROJI!TOS DI! 1.1!1 DO SI!NADOll";. ,. ll'l't. .... ~WI· JUIJ tsilll. OUT·NOV DEZ -TQTAL L 

05 021 I i 
07 ' 

APROVADOS I I 

REJI!ITADOS I I i I I ! 
TOTAL 05 O:! 1 

' ! I I O" I 
' ' ' I 

PROPOSIÇÕES NÃO TERMINATIVAS 

PARECERES SOBRE 
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CmiiSS . .\0 DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 

Rll 'lill< CO" O( ADAS E RE~LIZ~DAS I'A4' SESSÃO LEGISLA TI\ A ORDII'ARIA DA 50' LEGISL.~TLRA 

RFl1,1ÕESlO"l\.OC-\DAS. SreuoaüesrmJuoho 
I rruoaão em JUlho 

RJ L "''iÕES REA1..12AD4.S . ... 5o rf'UDJÕn rmJuabo 
I rrua1io em JUlho 

\IA rERIAS ~PREC"D"S E\1 C ARHER TERI\IINATI\ O· JUNHO/JULH0/1008 
4' SESS \o LEGISLA TI\' A ORDI'ARIA DA SO' LEGISLA Tl RA 

• 
I PRO J[ 11.1 ... Ltt. LEI MAR ABR MAl Jlll' JlT"- TOTAL 
' no 'r' "vn ,, 

·t•J .. , 

( \rH.O\ \lU_t ... 
l ,7 ~ I •• 

' 
2 2 

RI:.II:.IT \OU"' 
Ol [R.\' 5 5 ' CO'\(II'OES 

8 9 3 I Zl 
TOT -\I 

PARECERES APRECIADOS -199S 
~. PESSÁO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 50" LEGISLATURA 

' 

rRUJEl 01> D~. LEI MAR ABR MAl JUN JlTL TOTAL 
DO SE' \DO 

1 11\IPI.E\IE'T \R 
cPLS-CO\IPL l 

Pll \ I I I - 3 
1 ~PRO\\( \o 
1PEL\ - - -
_!!EJF.I~ -\ll 
Oll R-\~ - - -
~O,CLlSÕE~ 
I I I I - 3 
TIJT \L 
~ 

IIPROJETOS DE LEI I\IAR ABR I\IAI JUN JUL TOTAL 
D-\ C -\\1-\R.\ 

' IPL(. I 

IPEL\ s 9 4 2 20 
~PRO\ A( \u 
, PELA I - I 
, REJEI~ \o 
fi:oL IRA~ - - -
,•( O'CLl <:(JE' 
r-

9 4 21 b 2 
IOT\L 



JUNHO 1998 ANAIS DO SENADO FEDERAL 549 

PROPOSTAS DE MAR ABR MAl Jl':-1 JUL TOTAL 
EMEND~A 

CONSTITUIÇÃO 
oPECl 

PELA 2 2 11 2 2 19 
APRO\AÇÃO 
PELA - I I 2 
REJEIÇÃO 
OUTRAS - 9 I lO 
CONCLI:SÕES -
OUTROS 

\ 2 11 13 3 2 31 
TOTAL 

PROJETO DE MAR ABR MAl JUN JUL TOTAL 
DECRETO 

LEGISL,TI\'0 
!PDS I 

PELA - - -
APRO\AÇÃO 
PELA - - -
REJEIÇÃO 
OUTRAS - - -
CONCLUSÕES 

- - -
TOTAL 

~ OFitiO•s• MAR ABRI MAl JUN JUL TOTAL 
I().'SI 

APRO\' AÇAO NOS - - -
TERMOS DE PRS 
REJEITADOS NOS - - -
TERMOS DE PRS 
OUTRAS - - -
CONCLUSÕES 

- -
TOTAL 

MENSAGENS MAR ABR MAl JUN JUL TOTAL 
(MSFJ I 

APROV AÇAO NOS - - -
TERMOS DE PRS 
APROVANDO - 1 l 3 
INDICAÇÃO DE 
AUTORIDADES 
OUTRAS - 1 - -
CONCLUS()ES 

- I 1 I 4 
TOTAL 
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' PRIIJJ- rn' OE ~Mo\R !ABR I \L\ I Jl'i' •Jl.'L 1
TOT-\L 
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•PH:,, 

I' I:. L \ 1-
\PRCJ\ ·H \c 1 
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~ 

12 
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·I j2 I• ,5 
I fi I \I I .... 

Ql.\DRO ( O'iSOLID.\DO DOS PARECERE<; .\PREO.\OUS PEL \ ( ( J- 199E 
• '.,._SS.\0 LEGISLo\ TI\ A ORDIN ÁRI.\ DA ~o· LEGISLA n R.\ 

I'',IHI tiH' \lo\ R' \BR \I \I lll' Jl L TOT \L 

ll '~o li s oll 
' 
~ 4 
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--~--·~~--------------~----~ 
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1; \I'HO\ \110' of\0' 
•,u 
!fHI ,,1 .. 
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\1 

I cu 
iu 
F-
'11 

H\10' l.Jt PK~ 
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H\11 '' 1•1 I'W.' 

"I(CI\ \IJII,.:-,0~ 
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I H\' 

•" I I'"'"' 
J I \I 

I' 
I 

-

-

I 
5 

IQ 

I 

1-

1-

I I I I 

i - - ' 

I i - -
I 

I' 2 I .4 

Q 

I' I I !li 
I ' : 

li 110 12 I. ;s~ 
I 
I 
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A.UDlENCIAS PÚBUCA.S 

COMPARECI\IENTO DE 
Al'TORIDADES ASSL.,TO 

l6tUb .. 
-DR. GILSOI' L-\NGA.RO -li'DICAÇÃO 

DI PP •..•..•.... ··························-····- PARA O STJ 

RELATÓRIO 

COMISSÃO 
DE 

EDUCAÇÃO 

4" SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA 
DA 50" LEGISLATURA 

MATÉRIAS APRECIADAS EM 1998 

JUNHO 

Reuniões Extraordinárias Convocadas ......... 03 

Reuniões Realizadas ••....•.•.••....•.•....•....•.••.•....•. 02 

PROPOSIÇÕES NÃO TERMINATIVAS 

IPDSl PROJETOSDE 
DECRETO LEOISLATNO JUNHO 

PELA 
APROVAÇAO 27 

PELA 
REJEIÇAO 

TDTAL 27 

551 
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PROPOSIÇÕES NÃO TERMINA TI\' AS ICONT.) 

PROJETOS DE LEI DA CÂMARA JUNHO 

01 

PROJIITOS DE LEI DO SENADO JUNHO 

PELA 
APROVAÇÃO 01 

PELA 
REJEIÇÃO . 
PELA 
PREJIJDICIALIDADE -

TOTAL 01 

COMISSÃO 
DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 

REUNIÕES CONVOCADAS 
E REALIZADAS NA 4• SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 

DA soa LEGISLATURA (MÊS DE MARÇO A JUNHO DE 1998) 

REUNIÕES CONVOCADAS ................ D4 

REUNIÕES Ri!ALIZADAS .................. 03 
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MATÉRIAS>APRECIADAS EM CARÁTER NÃOTERMINATIVO • 1998 
4• SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA so• LEGISLATURA 

PROJETO& DE LEI DA MAR ABR MAl JUN 

CAMARA 
PELA 01 01 
APROVAÇÃO 

PELA REJEIÇÃO 

553 

QUADRO CONSOLIDADO DOS PARECERES APRECIADOS PELA Cl • 1998 
4• SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA so• LEGISLATURA 

AUDIÉNCIA PÚBLICA REALIZADA PELA COMISSÃO, EM REUNIÃO DO DIA 18 DE MARÇO DE 
1!1911. 

EMBRAPA SOBRE A PRAGA DA MOSCA 
BRANCA. 

DR. JEAN PIERRE LENGTOR- DIR. DA BA YER 
DR. JOSÉ TADEU DE FARIAS- DIR. DO 

DEPARTAMENTO DE DEFESA 
AGROPECUÁJUA DO MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA 
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niMII~;m labiC> Rec:unos sob S.upcrv1w.:o ""' M.1n111mo da ] I 
, J'azcnd.a c:rcdno suplcmanar :a e " lnnne de RS 

~17 484 )44 Ol' p.uareiOIN dC' GOY.:Iw I:OliiiiBLioU M I 

M ICOfCamallO I 

RESE!Ir.H.o\. D.U MATE~ APRECIADAS PELO CO"t.GRESSO "'IAC'IONAl.lloO 
PERIODO DE 16 DE FE'\'EREIRO A I" DE Jl.'UIO DE 1991 

PL \ I bi'DwaGDII sanc:IOMdos 
MPa •-c pi'OIIIIIIpdot.. 
PL '1111 UUII011111401 m1 ICI 
PL"'Ia a..U., 

" 10 
I" 

" " " 
PR.'\a- aDro-ada.~. 
ToUIIIIr -••rua apreciada._, _____ _ 

CORitESPO~DE,CI.\S E:\PEDID \S PEL \ 
SECRETARIA-GERAL D~ \IES~ 

SUB!!oFCR[TAKI '\ PF tOORni.' \l AO LECI!!oLATI\ -\ lJO CO,GRESSil '"-CIO'AL 

Pra1r.1m1e d.l Cl.l 

Pres1dcmc da CD 

I I..OinUftiC:II 

I 'h.1 ~ to-'91!. u aua1orze t\01'11' c ar•n~a manu10~ a Mcnu11c:m n• 
3o: dt IQQR C' c:nc:am1nnanCIO" Protno d~ Lc:1 do Con,aso 
'a.:-.onal n• IJ de: 1998 quc: A111onz• o Poder E.acamvo a 

' 

aDnr ao Orc:amn110 F1sca1 da Unlio cm faVOI' do MIDIIICnO da 
laciiiSII'I&. do Comm:1o c do Tunsmo credno IIIP._ au= o 
Imute de RS 6 000 000.00 pan 01 fins ne CIDCCifca e que foi 
daDaebada • Camlllio M11ta de Plaao1 an:-101 PubliCDI e 

que IO!anl n.a ICSUO 00 

real.ada claa 3-6-91 u qiWOIZf: bDrlll e 1n1111: 11111111101 u 
Meaupcns a-, 3M de I Q98-CN cn..-DIIIbudQ o f'roJao de La 
do Con!PftSO l"oac10D&I n• 14 .:1e 1998. que AuiDI'IZ& o Poder 
becuuvo a ilbnr aos OranlmKII fiiCIJ c da SC'paldade Soc:W 
da Ulllio cm favor do MIRIIICI10 das Cc=-·=s;e= cNdda 
especaal ale o luauc de RS 500 000 000 00 pua 01 fiai qu 
npeclf'aca, rr 365 de 1998-CN en"mlab·""D o Plateia • Lcs 
do Coqrnso hiCIOIW ri' IS de 1998 que "'A~~~ana o Poda 
bccu.uvo a abnr aos On;:....emos FDCIII c da Sepndlidc Saciai 
.;Sa Uada cm tPOr do M111111a10 da EduclciD c do Delpano. 
creddD auplaacm.r no valor de RS 500 000 000.00, ,_. ráCIIÇD 
de clalacaa CCIIIIIpadai DO VIICIRC ~ e )66, de 1911• 
CN. cacamlldlaDdo o ProJCIO de La do Caqnao Na':IOD&I, ri' 
16 de 1991 que AIIIDnZII o Poder Eaecuavo a abnr .a 
~ da Scpndadc SOCial da Ulllio. CID (avor do 

da ~ cradno 1~ ao vUor de RS 
415..D79117.00 pua 01 ra que apecdica c que foc-. 
dnprhad" a ComiUio Mllta de Plaaos On:uDaaoa Ptibbcas c 

I.- 12-6-98 as DOYC boas. a MICDI&I'CID n• 373, de 1998-cN 
cncaauabando o ProJCUI de LCI do Conpaso Nac:IOIIII 'ri' 17, de 

I 11198 que Auranr.a o Poder EUCIIIIVO a abnr ao ~ t' 

I FIIIQI da Umao. cm f•vor do M111111m0 do Mao ,..._._ doi 
R.ecun01 Hldnco'l c da AniU6Iua Lcpl, cnldno npecsal PI o 

I bmne de RS 9 869 046..00 para 01 fms que cspocd'a. , c que fa1 
I d=spacba6 a a Comauio Mlll& de Plaaal. ~ Pubbcol e , . ......_.. 

555 



AAAIS 00 SENADO FEDERAL 

D~p 'bc.h~ Temer 
PreSI.:Jt'n e .:.J. CD 

1..''."' 'I .. ~.I 1 ,_,., 

I C' •.:lt",,c .JJ C i 

ucr 'lr:r., ie:nr 
f're.rrJente a..r. C[• 

1 ÜCD "'.tr.:nel Temr 
P~rccr c d3 Cl 

• ..:ora.wn...a olw: IOI&m nW na I.CS5r.IIO d) S.aaaoo fedenJ 
I rc&i!Zolda '" J. L I)•Q.a.-. :1.\o O:ZU&IOr%'!' h01'25 t II'UIU. mJDUIO:!. 1.$

1 
1 'l.tc~a•em. c• • •I .3<: I o..:. fi: ~. cn~JmiDhaaO:Zo o Pro1cto de Lc1 
• Clol I..O.UIEJ'n'!.<:o lo.K.!onal r' ·~ doe i"'"'!t. o1ue Ault:lnz.a o Poder 
I E::ucUIIH'I • l')nr a.J \)lt;':unetiiO r.s .. .:al cL1 loruao em favor do I 
t Man1stcno d..l E .. ur:.11.:•.:. c .t'=' Do:,D.:>n. -:rcano suDicmmw n"' 1 

I UJ.:Or .:Ir P..:: '""'( 1:13!- '• r"2nl ILM ll~C C'SCieCifiCa C 1"1° I 

I J<~:. Je iO';It;.õ", cn~AZIUJUiilllolo:'.: Pro1CIO olc l.c1 dol Contrn!SKI 
' toa..IOII.a.l n~ 1.;. de IQCil~ aur "'-Ul.)nU ::o PoJer E'e>:UII\O a i 
1 .aonr .;,.o ur.:uncn1 tis:~ Jo~ Ln••,.. C'm 1.1 .:-r .to:. MuuS!mo doi I 
I E.diiCa.:.:~.:o r .:~~ Loc~pe~n· .:-rcd1•.:- r~cec•al :uc o hDmr de RS 
I S ')"\ !,Q~ ( r~ •'' hr:~o ~uC' l!'~t'CCioi,J r que TOram 

dc'!.D.IGh3.1.ls ~ ._ .:-.,•suo 1\1111.1 de i'l.mo~ -.•reamcnK:• Pubh.:01o c I 
r.~u~ac:a. 

t...-.mur• ~ ~C' 1 u.J .. r• .e • .,.& .1' ~<!"1'1.1.. 1 ro.lrn TC'.IIIl.14l 

• do.J ,- t. .. ~ 1 .~ ... uor:e n,> .1 o: ,.,nr.J rronlJ .1 'l.len:~o.~eem n' 1 

).;,,a ..:I'!' r lo~ rr,:unrMa."la ~ r..-r.:orii!'I.:O r .. er .J..' \.ollftl!res"' 
"'-a~r.:-r"L r'. .JC' iolC.~ au· s.ur.orr:.1 ... f'odo:r f.u,url\o .1 
aonr a, r r,IJTienr-:- F .~.ai c .::!1 ~c~und.J.Je :!-ucrar d.1 L nrao em 
u ... r .la t'r~~r.1cr ... u -'' F'II!':OuL:Irr .& .:!o Mrrr•r~nv .:la 'l.tannrra t 

d.:> :!-en.J~ tr::re•~ .rll!'-1••· .ucoro:mrnrar no ... r.:or FLOI:oar oJco RS 
~ • .fiQ.., ·L • plr.J .-.\ lrn~ .lUC' e~rc .. rlr .. l • .:~uc lrr oc:~oa,hada I 
.1 o,.omu.~.. 'Ir~"' ~.. I'Lano urc.amenr.:-• f'1.1b1"o" c 
Fr~'.rLrzaca 

o,.omurn .. r::r .. o: r , n.u. na .. e~~ ... .:lo ~enaa focacr:u ,,.:r,n~a , 
dr.a • .a ,.. .:.., .. .Julr.:>nc noz;u. e 1nn1.:1 mrn~~~.:oa l Menw.!!'cm n'l 
.ii~" d"!' 1~ .. '- (, encamrnnmd., o Prounc- llc Ler do r...011rras.o 
floar::r.:maJ n~ :::. de 1998 que o\.urc.nz.a 111 Poder f:. .. ccuuvo •1 
aDnr a.) '-'~&mcRro FrK.il r:l.l La~ao era favor d.a Jusuç.a 
f:.lcnor:aL credrr..:o suulemenw- "" vaJor de RS 1.:15 (10(1 000 00 ' 
pan o~ IIN. aue esuccmcJ r aue roo despaGhaea .1 ~.:.mrua.;. 

Mu,r.a oJe Plana~ v~.amm&os Publrcm e Frsr;:aiiZK.Io 
(..omuna.::.a aue rarmn liGAS na senão oo ~clll4í Fcdcnl 
I'CI.IlZ&Cia drJ \r) " ~,r: .u quatoi"ZC' hons c tnn&.a murur.:., ..., 1 
Mma&IL'I!'ID n" ·~~ dll:' 14911. Cl'lo rnc.amurnanoJo" f'rorrro doi= Ler 
d~ Lonne'h' • XIOII.II no ~) de IG411 ~uo: Auronu. O foo~er 
E'c"111 .. o • at-ru .a.:. vrcarncnro:o Fr~r;:aL da lonr...., cm aa~cx do 
MIIIIS~n- 4.1 S.1m"'1n.rra o: du 'bru.u:umarr-:- ~rcdrK 
IUIIIftnCDI&I M \llor Ce P.$ 1.1 000 (l(l(r (r) pani o~ fw que 1 
enrec:rfi~o~ ... ~;Q de: IQQti·C"· racarn.urnaaco .:- fororno de L..rr ' 
do (ou~ !'.~ranal n• :.; c.c 1998 que Autonz.a o 1-o.tcr I 
E:II.CCUU"""' a llb .. w .I.JO IJ"'alllenlo;. fra.::al 4a LIUão CID la .. or Qe 
Qpcracce\ Ofkra.r.\ de (rCdrleo • Pe~llnO'I. ~b S.upcrvrUo d.:o 
MU11Slei"'O da Fazenda. credn,.. esDCCr.al are o Lu:rrm~ Cc RS 
S 000 000 f'J'J D&n o~ f1111 qur cspccd'aca r• .r.) I de 19QS.cr.. 
cru:amdlba.a110 o f'M11e1o de Le-r d.> Con,CI'I.C" Nac:10aa.l11• ~~ de 

G
IIO!I q"e "'"ron:.a o Poc:~c f.•ecunvo a abnr ar> ~to 
rie'aJ da L rua.:r em ravor de- 'l.turr~tcno da FazcDda. credllo 

UPIC'mCDW' nv ~a.IOI de RS :. '!ii ~I'J I)~ p&nl ~10~0 de 
dolac:ao coasr,_.u no vrp:mu: or;.amc:ate Do 4J1 de 1991 CN 

I Crtc:'IIIUNI~C' c Prore10 de Ler a• ::I'J ac lolill98 'lUC Auzonza O 

I Poder f.•C~:urr~.-. • .IDIU' ao: u"ameniO Fr!'al da. Uarlg cm faYOI 
L d.:r M~~., d.l \tarmn.a. ci'C'dno !ioupLcznenw- ""' ..... or de RS 

1
18~~~f.~I,J~(I~IIIISGUCC'SJ'CC.Ifr .. a en•••j de IQ'ill· 
CN caca.annnandr:- (o PrOJCto de~~ n• :~ de I "AS 'lUC Auumza 
" Po.tcr t..•ccut.r .. .:o aonr ao: r. ~amenro F .s,a.l da L'DIICI cm favor 

1 c!c vucn.:;I.JI!', r...~"r~rar' di:' ~o. redu,~ Rccun·' sob Sou~""' d.:> 
[ '1-IIIISicn .... .1.1. t .azcnd.J. .. rtcrro •uolcmeaw are .:o 1111:111c de RS 

~ 1· 4'!'.1 \.u • "J C'.&n. re1or'o de csor.acao tonsrp:n.aa. no "•FCDIC 

I .:.~amcnrc .. que zc-rmn dnoa..badas a (omruao Mr.sur ac 
Plan(.s r..•r~aml!'"'" Publrt"' c Fr-..:.&lrZolC'a ... 

JUNHO 1998 



CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR 
(Eieno em 19--=.-W~) 

Presidente: CaSIIdo 1\laldaner - Pl\IDB - SC 
\'ice-Prestdente: José Alves - PFL - SE 
(EJenos em ~S-2-961 

T•tulares 

I Elc•o Alvares 

2 Francehno Pereira 

3 Waldeck Omelas 1 11 

4 Jose Alves 

I Casddo Maldanor 

~ Ramez Tebet 

J Nabor Juruor 

4 Nev Suassuna 

I Luc1o -\.lcin1ara 

2 (\'I[ZCH 

1 Ep1tac•o C afete1ra 

2 Osmar Dias 

I Erruba Fernandes 

1 Osmar D1ai 

l Manna S:lva 

I 1\agoJ 

PFL 

PI\IDB 

PSDB 

PPB IEx-PPR + Ex-PPl 

PTB 

PP 

PT 

PDT 

Membro Nato 
Romeu Tuma fCor'TI'gedorJ 

Suplmtn 

Jose Ag.npmo 

... Carlos Patrocuuo 

3 \ 1lson 1\.leznubzng 

J Jose B1anco 

I 1\ag.o) 

"" Genon C a mata 

3 Fla\1ano Melo 

4 Counnho Jorge 

I Jefferson Peres 

~ Jose lgnacto Ferreara 

I Lu..:1dto Ponella 

I Arhndo Pono 

I Antoruo Carlos \ aladares 

I Laura Campos 

I Sebasuão Rocha 

(Atuallzado rm 13-4-91) 

(1) POSR C"omo J\.11nntro de Estado da Prevadfacia e AssiSiionc•a Socaal~ em 7-4-91 



SEi':ADO FEDERAL 

SECRETARIA -GERAL DA MESA 
SUBSECRET -\RIA DE COMISSÕES 

D1retora C"LEIOE MARio\ B F C"Rl·Z 
Ram.a1s 3.a90 • 3491 F.u. 11)95 

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E P~RL~MEI\"TARES DE 
INQUERITO 

Chefe LL'IZ CLAUDIO DE BRITO 
RamaiS 3511-3514 Fa. 3bCN> 

Secretano< ADRIAi':ATA\ARESSOBRAL !Ramal 4~5~1 
FRA 'I CISCO NAL RIDES Bo\RROS 1 RamJI :>50S c 
MART ... HELENo\ PINTOF P ... REI\TEcRamal ;;.n1, 

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES 1\tiST .\S 
Chefe JOSE ROBERTO ASSL•MPC" ... OC"Rl'Z 

Rama1s 3507- 35.:!(1 Fa.\. 151 ~ 

Seeretanos EDNAI..DO '1AGALHÀES SIQL'EIR-... cRam•l -'5~lh 
CLEUOES BOA \'ENTI·RA NER' 1 R:unal :>so; 1 
JOAQL'IM BALDO!l\0 DE B 'IETO c Ramal 4~St>o 

SERGIO Do\ FONSECA BRAG .. cRamal •;o: c 
\\1LL OE \tOUR-o\ \\ANDERLE' c Ramal ;;fi'! c 
ELIZ ... BETH GIL Bo\RBOS ... \ IA'\o\cRamal 4-Q~l 
\IA Rio\ DE F o\ Tl\1-\ \I DE O LI\ E IR-o\ 1 Ramal 4~<oc 

SER \'IÇO DE .\POJO ÀS C0\11SSÕES PER\1.\ '\E'IõTES 
Chefe FR-o\'\C"ISC"O GUILHER\IE THEES RIBEIRO 

Secretanos CE 

C" I 

CAE 

CCJ 

CRE 

CFC 

Ramal;:, 4o38- 349.:! F.1.\ -1.5"'1 

DIRC"El VIEIR"' \IAC"H ... DO FILHO <Ramal 4hfl5c 
-LUZ GO!'.ZAGo\ Do\ SIL \o\ FILHO c Ramal '51nl 

FL-\1'\H ....... oc, FR.-\ • .. c o DJ",JZ • P .1m.sl ..ar.u):o:. 
\E R-o\ Ll'C"Io\ B o\ TIST o\ SIL \ \ 1 Ram"l -:~< 1 



COMISSÕES PER.\1ANE~ l'ES 
(ART" 72 • RISF) 

1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS • CAE 
PRESIDENTE. VAGO 11) 

VICE.PRESIDENTE. SENADOR FERNANDO BEZERRA 
(27 TITULARES E 27 SUPLENTES) 

TITULARES SUPLENTES 

PFL 
FRANCELINO PEREIRA MG ·2411112 1·ROMERO JUCA 
VILSON KLEINUBING se ·2041/42 2-JOSE AGRIPINO 
GILBERTO MIRANDA AM -311W05 3-JOSE BIANCO 
BELLOPARGA MA -30811170 4-ELCIO ALVARES 
LEONEL PANA DF·124B 5-EDISON LOBÃO 
JONAS PINHEIRO MT- 2271172 B-FRANCISCO BENJAMIN 
JÕAOROCHA TO -4071172 7-JOEL DE HOLLANDA 
ZANETE CARDINAL MT-4064185 8-DJALMA BESSA 

PMDB 
GILVAM BORGES AP-2151/52 1-JADER BARBALHO 
FERNANDO BEZERRA RN-2481/67 2-MARLUCE PINTO 
NEY SUASSUNA PB-114511245 3-MAURO MIRANDA 
JOSESAAD G0-3149/50 4-ROBERTO REQUIÃO 
CARLOS BEZERRA MT-2291/92 5-PEDRO SIMON 
RAMEZTEBET MS-2221122 6-CASILDO MALDANER 
JOSEFO RS-3077178 7-GERSON CAMA TA 

PSDB 
JOSE ROBERTO ARRUDA DF·2011/12 1·TEOTDNIO VILELA FILHO 
VAGO (1) 2-BENI VERAS 
JEFFERSON PERES AM-2061/82 3-LUCIO ALCÂNTARA 
PEDROPIVA SP-2351/52 4-I..UDIO COELHO 
OSMARDIAS PR-2124125 5-SÉRGIO MACHADO 

I BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS) 
EDUARDO SUPLICY • PT SP-3213115 1-ANTONIO CARLOS VALADARES 

-PSB 
LAURO CAMPOS - PT DF-2341/42 2-SEBASTIÁO ROCHA • PDT 
ADEMIR ANDRADE • PSB PA-2101/02 3· ROBERTO FREIRE • PPS 
JOSE EDUARDO OUTRA • PT SE-2391192 4- ABDIAS NASCIMENTO • PDT 

PPB 
ESPERIDIAO AMIN SC-4200106 1-EPITACIO CAFETEIRA 
LEVYDIAS MS-112811228 2·LEOMAR QUINTANILHA 

PTB 
ODACIR SOARES R0-3218119 VAGO 

III Em v1nude da renunc1a do Senador C ouunho Jorge 

ri.R-2111112 
RN-2361/62 
R02231/32 
ES-3130/31 
MA-2311/12 
BA-3173174 
PE-3197198 
BA· 2211112 

PA-3041/43 
RR-1101/1201 
G0-2091192 
PR-2401/02 
RS-3230/31 
SC-2141/42 
ES-3203104 

AL-4093194 
CE-3242/43 
CE·2301/02 
MS-2381182 
CE- 2281185 

SE-2201/02 

AP-2244146 
PE-2161167 
RJ-1121/4229 

MA-1402111 
T0-2011m 

REUNIÕES: QUINTAS-FEIRAS AS 10:00 HS (*) SALA N"19-ALA SEN. ALEXA:>IDRE COSTA 
SECRETARIO: DIRCEl' \ IEIRA MACH_.DO FILHO TEL. DA SALA DE REl'I\IÃO 311-JlSS 
T:!:LEFONES DA SECRETARIA: 311-3!õ161460S FAX: 311-4344 

('*) Hartn• de DCOrdoco~a • Ata ,.ltltr•d• .. DSf de 12.9 9'7. PIL 116551• 

Atualtzada em: ~S/06/98. 



2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS • CAS 
PRESIDENTE SENADOR ADEMIR ANDRADE 

VICE-PRESIDENTE. SENADOR LEOMAR QUINTANILHA 
129 TITULARES E 29 SUPLENTES) 

TITULARES 

ROMEROJUCA 
JONAS PINHEIRO 
JOSE ALVES 
BELLOPARGA 
JOEL DE HOLLANDA 
LEONEL PAIVA 
JOSE BIANCO 
ZANETE CARDINAL 
OJALMA BESSA 

CARLOS BEZERRA 
GILVAM BORGES 
JOÃO FRANÇA (1) 
CASILDO MALDANER 
MAURO MIRANDA 
NABOR JUNIOR 
MARLUCE PINTO 
IRIS REZENDE 

LUCIO ALCANTARA 
OSMARDIAS 
LUDIO COELHO 
CARLOS WILSON 
JOSE ROBERTO ARRUDA 

BENEDITA DA SILVA· PT 
MARINA SILVA • PT 
ADEMIR ANDRADE • PSB 
SEBASTIÃO ROCHA • PDT 

ERNANDES AMORIM 
LEOMAR QUINTANILHA 

ODACIR SOARES 

RR-2111117 
MT-2271m 
SE-4055157 
MA-3069172 
PE-3197/IIB 
DF-104611146 
R0-2231137 
MT -40641115 
BA • 2211/12 

MT • 2291ili7 
AP-2151/57 
RR-3067/4078 
SC-2141/47 
G0-2091182 
AC-147811378 
RR-1101/4062 
G0-203 3 

CE-2301/ 7 
PR-2124125 
MS-2381187 
PE-2451/57 
DF-2011/16 

SUPLENTES 
PFL 

1-GUILHERME PALMEIRA (3) 
2-EDISON LOBÃO 
3-ELCIO ALVARES 
4-JOSE AGRIPINO 
5-BERNARDO CABRAL 
8-ROMEU TUMA 
7-JOÃO ROCHA 
8-VAGO 
9-VAGO 

PMDB 
1-JOSE FOGAÇA 
2-JOSESAAD 
3· PEDRO SIMON 
4-JOSE SARNEY 
5-DJALMA FALCÃO 
&·VAGO 
7-VAGO 
l-VAGO 

PSDB 
1-ARTUR DA TAVOLA 
2-BENI VERAS 
l-SERGIO MACHADO 
4-VAGO (2) 
5-JEFFERSON PERES 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT. PDT. PSB. PPS) 
RJ-2171 7 1-EMILIA FERNANDES· PDT 
AC-2181187 2·LAURO CAMPOS· PT 
PA-2101/07 3-ABDIAS NASCIMENTO· PDT 
AP-2244146 4-ROBERTO FREIRE • PPS 

PPB 
R0-205 57 1-EPITACIO CAFETERIA 
T0-2071i76 2·ESPERIDIÃO AMIN 

PTB 
RQ..321 3219 1·ARLINDO PORTO 

í 11 Desl'lltOu-se ao PMt'B •ngress.anao 1'10 PPB ern 2 10 97 
(2l"Em VIrtude da renunc1a de Senador Coutmho Jorge 
cl) LI..:enlfas nos tennos do an :;," II. & I" da Const1tu1çào Federal 

AL-3245147 
MA-2311/15 
ES-3130/35 
RN-2381167 
AM-2011187 
SP-2051/57 
T0-407Dn1 

RS-3077178 
G0-3148150 
RS· 3230131 
AP-342!1131 
AL-2261182 

RJ-2431137 
CE-1149 
CE-2281/87 

AM-2061167 

RS-2331137 
DF-2341/47 
RJ-1121/4221 
PE-2161167 

MA-407317• 
SC-42001011 

MG-2321122 

REl '\IÕES: Ql -\RT -\S-FEIR-\S -\S 10:00 HS (*) S<\V\ :'11" 0'1-Al-\ SEI\. ALEXANDRE COSTA 
SECRETARIO. R-\\ Ml '\DO FRA .... CO DINIZ TEL. DA SALA DE REl 'IÃO 311-3359 
TELEFONES DA SECRET -\RJ<\: 311-460813515 FAA: 311-3652 

( *) Honru1 dr oC'Orda com a "10 publk:oda na DSF de I! • •1 Plt' II.S!i b 
Horar1o nt!Unf'fll.al .,., lr~ra'l at 14 00 h'l 

Atuahzada em: 1"/07/98 



I 

3).COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO. JUSTIÇA E CIDADANIA. CCJ 
PReSIDeNTe seNADOR BeRNARDO CABRAL 
VICE.PReSIDeNTe SeNADOR RAMez TeBeT 

(23 TITULAReS E 23 SUPLENTES) 

TITULARES SUPLENTeS 

PFL 
GUILHERMe PALMEIRA (1) Al.-3245147 1-eLCIO ALVAReS 
eDISON LOBAO MA-2311/15 2·ROMERO JUCA 
JOS~BIANCD R0-2231/37 3-.IOSE AGRIPINO 
BERNARDO CABRAL AM-2081187 4-LEONEL PAIVA 
FRANCELINO PEREIRA MG-2411/17 5-BELLO PARGA 
FRANCISCO BENJAMIM BA-3173174 &-GILBERTO MIRANDA 
ROMEUTUMA SP-2051/52 7 -DJALMA BESSA 

PMDB 
JADER BARBALHO PA-3051/53 1-NEY SUASSUNA 
JOS~FOGAÇA RS-3077/78 2-CARI.OS BI:ZERRA 
ROBERTO REQU\AO PR-2401107 3-CASII.DO MAI.DANER 
RAMEZTEBET MS-2221/27 4·FERNANDO BI:ZERRA 
PEDRO SIMON RS-3230/32 5-GII.VAM BORGeS 
DJALMA FALCÃO AL-2261/62 &·VAGO 

ES-3130/32 
RR-2111/17 
RN-2361167 
DF-1046/1146 
MA-3069172 
AM-1161113104 
BA • 2211112 

PB-43CS/46 
MT-~291197 
SC-2141/47 
RN-246112467 
AP-2151152 

I PSDB 
JEFFERSON PERES AM-2061/67 1.SERGIO MACHADO 
JOSe IGNACIO FeRREIRA ES-2121/24 2-.IOSE ROBERTO ARRUDA 
LUCIO ALCANTARA CE-2301107 3.QSMAR DIAS 
BENIVERAS CE-3242/43 4-PEDRO PIVA 

i BLOCO DE OPOSICÃO IPT PDT. PSB. PPSl 
ANTONIO C. VALADARES· PSB SE-2201104 1-ADEMIR ANDRADE • PSB 
ROBERTO FREIRE • PPS PE-2161/67 2-SEBASTIÀO ROCHA • PDT 
JOSÉ EDUARDO OUTRA· PT SE-2391197 3·MARINA SILVA· PT 

ESPERIDIAO AMIN 
EPITACIO CAFETEIRA 

ODACIR SOARES 

PPB 
SC-4206107 1-LEVY DIAS 
MA· 4073174 2· LEDMAR QUINTANILHA 

PTB 
R0-3218/3219 1-ARLINDO PORTO 

(I) Licenças nos tennos do an. 56. II.§ I' da Consutu•cão Federal 

CE..Z21WBT 
DF-'011/17 
PR-2124/ZS 
SP-2351/52 

PA-2101/07 
AP-2241/47 
AC-2181187 

MS-1 UB/1228 
T0-2073174 

MG-2321122 

REUNIÕES: QUARTAS-FEIRAS ÀS 10:00 HS 
SECRETARIO: \'ERA LliCIA LACERO-\ "'l'NES 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311·3972/4612 

So\LA :\" 03-ALA SEN. -\LEXANDRE COSTA 
TEL DA S.U.A DE REl "IÁO 311·3541 

F -\..'\: 311-UIS 

Atuahzada em: 1"/07198 



TITULARES 

DJALMA BESSA 
HUGO NAPOLEÃO 
JOEL DE HOLLANDA 
ELCIO ALVARES 
JOAoROCHA 
ROMEROJUCÁ 
ROMEUTUMA 
EDISON LOBAo 

JOSE FOGAÇA 
FERNANDO BEZERRA 
ROBERTO REQUIÃO 
GERSON CAMATA 
JOStSARNEY 
JOÃO FRANÇA (1) 
VAGO 

ARTUR DA TAVOLA 
VAG0(3) 
SERGIO MACHADO 
TEOTONIO VILELA FILHO 
BENIVERAS 

LAURO CAMPOS • PT 
MARINA SILVA ·PT 
EMIUA FERNANDES • PDT 
ABDIAS NASCIMENTO • PDT 

LEVYDIAS 
LEOMAR QUINTANILHA 

ODACIR SOARES 

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO • CE 
PRESIDENTE· SENADOR ARTUR DA TÁVOLA 

VICE.PRESIDENTE. JOEL DE HOLLANDA 
(27 TITULARES E 27 SUPLENTES) 

BA • 2211112 
Pl-3085187 
PE-3197198 
ES·3130132 
T0-4070171 
RR-2111/17 
SP.ZDS0/57 
MA-23111<111 

RS·3D7m8 
RN-24611117 
PR-2401/02 
ES-3203104 
AP-3429131 
RR·3D67/II 

SUPLENTES 
PFL 

1-BERNARDO CABRAL 
2·VILSON KLEINUBING 
3-LEONEL PAIVA 
._ FRANCELINO PEREIRA 
5-GILBERTO MIRANDA 
&-JONAS PINHEIRO 
7-WAI.DECK ORNELAS (21 
li-VAGO 

PMDB 
1·RAMEZ TESET 
2.JOSESAAD 
3-NEY SUASSUNA 
4-NABOR JUNIOR 
5-DJALMA FALCÃO 
6-IRIS REZENDE 
7-VAGO 

PSDS 
RJ-2431 1.JEFFERSON PERES 

2.JOSE IGNACIO FERREIRA 
CE-2281112 3·LUCIO ALCÂNTARA 
AL-4093114 4-CARLDS WILSON 
CE-32421 5-PEDRO PIVA 

DF·23411 2 1·BENEDITA DA SILVA· PT 
AC·21811B2 2-ANTONIO C. VALADARES PSB 
RS·2331/B7 3·SEBASTIÃO ROCHA 
RJ-4 4-VAGO 

PPB 
M&-112 1228 1·ESPERIDIAO AMIN 
T0·2D71n2 2-ERNANDES AMORIM 

PTB 
R0-321i19 1·VAGO 

(1 ) Oesftt.au-se do PMDB Ingressando no PPB em :! 10 97 

AM-2081182 
SC-2041142 
DF-1048111 ... 
MG·2411M2 
AM-3104105 
MT-2271172 
BA 

MS-2222123 
G0-3141110 
PB-43451441 
AC-147111371 
AL-2281162 
00·2032133 

AM-2081162 
ES·2121122 
CE-2301102 
PE-2451152 
SP·2351152 

RJ-2171/72 
SE·2201107 
AP·2242144 

SC·1123M223 
R0-2251157 

(2) Afasracto do eJCerCfCIO do mandaEO para exercer o C8fgO de Mll1f8tro ae Es!BOO da Prevldénera e Assrsténcra Socaal 
(3) Em vn1Ude da renl)ne&a do Senaaor CoutinhO Jorge 

REUNIÕES: QUINTAS-FEIRAS ÀS 10:00 HS (*) SALA N" I !I· ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
SECRETARIO: JÚLIO RICARDO B. UNHARES TEL D-\SALo\ DE REll'oiÃO. 311-3176 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-349814604 FAX: 311-3111 

(*) Ho"*rio dll acardo com • Alll pubiiCIID .. DSF di' 11 lf 97 Plt IIMS•• 

Atuallzada em: 24106198 



I 

• 
5) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL - CRE 

PRESIDENTE· SENADOR JOSE SARNEY 

TITULARES 

GUILHERME PALMEIRA (2) 
HUGO NAPOLEÃO 
JOSÉ AGRIPINO 
BERNARDO CABRAL 
ROMEUTUMA 
JOEL DE HOLLANDA 

JOSESARNEY 
PEDRO SIMON 
CASILDO MALDANER 
JADER BARBALHO 
VAG0(1) 

ARTUR DA TAVOLA 
CARLOS WILSON 
LUDIO COELHO 

BENEDITA DA SILVA· PT 
ABDIAS NASCIMENTO - PDT 
EMILIA FERNANDES • PDT 

LEOMAR QUINTANILHA 

ARLINDO PORTO 

VICE.f'RESIDENTE: SENADOR ROMEU TUMA 
(19 TITULARES E 19 SUPLENTES) 

SUPLENTES 
PFL 

AL-3245147 1-VAGO 
Pl-44711179 2-BELLO PARGA 
RN-2361/67 :WOÃOROCHA 
AM-2081187 4-JOSE ALVES 
SP-2051/57 5-VILSON KLEINUBING 
PE-3197199 6· JOSE BIANCO 

PMDB 
AP-3429131 1-MARLUCE PINTO 
RS-3230131 2-FERNANDO BEZERRA 
SC-2141/47 3-MAURO MIRANDA 
PA-3051/53 4-GERSON CAMA TA 

S-IRIS REZENDE 

PSDB 
RJ-2431/36 1-JOSE IGNACIO FERREIRA 
PE-2451157 2-TEOTÕNIO VILELA FILHO 
MS-2381/87 3..0SMAR DIAS 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT. PDT. PSB, PPS) 
RJ-2171m 1-EDUARDO SUPLICY ·PT 
RJ-3188189 2-ADEMIR ANDRADE- PSB 
RS-2331/37 3-MARINA SILVA-PT 

PPB 
T0-2073174 1-LEVY DIAS 

PTB 
MG- 2321/22 1..0DACIR SOARES 

(1) Em wtude do faiec~mento do btular em 13 04 98 
(2) Ltcenças nos tcnnos do an 56. 11, § 1'. da Constnutçào Federal 

MA-306!1172 
T0-407Dn1 
SE-4055157 
SC-2041/47 
R0-2231132 

RR-1101/4062 
RN-2461167 
G0-2091192 
ES-3203104 
G0-2032133 

ES-2021127 
AL-40931!15 
PR-2121127 

SP-3215116 
PA-2101/02 
AC-2181182 

MS-112811228 

R0-3218119 

REUNIÕES: TERÇAS-FEIRAS AS 10:00 HS (*) SALA N' 07-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA 
SECRETÁRIO: \!ARCOS SANTOS PARE~ TE FILHO TEL DA SALA DE REllNIÃO 311-3367 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3259/3496 FAX: 311-3546 

(*) Hedno de AC'Ordo cem • AIA pubiiCacl• •• DSF de IZ 9 9'7. pp 1165516 
Horirio ,........... 5 .. reuas •• I O 81 lls 

Atualizada ent: 1"/07198 



6) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA- Cl 
PRESIDENtE: VAGO 

TITULARES 

JOSE AGRIPINO 
ROMEROJUCÁ 
VILSON KLEINUBING 
ELCIO ALVARES 
JOEL DE HOLLANDA 
HUGO NAPOLEÃO 
ELOI PORTELA (cessão) 

NABOR JUNIOR 
MAURO MIRANDA 
GERSON CAMATA 
IRIS REZENDE 
MARLUCE PINTO 
RENAN CALHEIROS (3) 

JOSE IGNACIO FERREIRA 
JOSE ROBERTO ARRUDA 
TEOTONIO VILELA FILHO 
PEDROPNA 

VICE.PRESIDENTE: SENADOR FREITAS NETO 
(23 TITULARES E 23 SUPLENtES) 

RN-236112 67 
RR-211112117 
SC-204112147 
ES-3130/3132 
PE-3197/3199 
PI - 447814479 
PI- 2131/3V 

SUPLENTES 

PFL 
1- FRANCISCO BENJAMIN 
2- JONAS PINHEIRO 
3- GUILHERME PALMEIRA (5) 
4- JOSE ALVES 
5-ROMEU TUMA 
&-GILBERTO MIRANDA 
7- WALDECK ORNELAS (2) 

PMDB 
AC-147811B78 1-ROBERTO REQUIAO 
G0-2091/92 2-RAMEZ TEBET 
ES-32031 3204 3-CARLOS BEZERRA 
G0-2032133 4-JOSE SARNEY 
RR-1101/4062 5- VAGO 
AL &·VAGO 

ES-2021/2 27 
DF-2011/2017 
AL-4093195 
SP- 2351/5:1 

PSDB 
1-CARLOS WILSON 
2-VAGO (4) 
3-0SMAR DIAS 
4-VAGO (1) 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT. PSB, PPS) 
JOSE EDUARDO OUTRA- PT SE-2391/2 97 1-VAGO 
ANTONIO C. VALADARES SE-2201/07 2-EDUARDO SUPLICY (PT) 
EMILIA FERNANDES - PDT RS-2331/37 3- LAURO CAMPOS (PT) 

LEVY DIAS 
ERNANDES AMORIM 

ODACIR SOARES 

MS-112811ÜB 
R0-2251/57 

R0-3218/1 

PPB 
1-ESPERIDIAO AMIN 
2- EPITACIO CAFETEIRA 

PTB 
1·ARLINDO PORTO 

( 1) Falta mc:hcaçao da liderança conforme nova croporc•onahdaae da atua• 'Jessão legtslahva 

BA-317313174 
MT -2271/Z277 
AL~7 
SE-405514057 
SP-2051/57 
AM-1166/3104 
BA 

PR-240112407 
MB-2221127 
MT-229112217 
AP-2351/SZ 

PE-245112457 

PR-212112127 

SP-3212115 
DF-2341/47 

SC-1123/1223 
MA-4073174 

MG -2321122 

(2) Afastado do exerc•ao do mandato para exercer o cargo de M•n•stro ae Estado da PreY1denc•a e Ass•stênc•a Socaal 
( 3) Afastado do exerc•c•o do mandato para exercer o cargo CJC M1n1stro de Estaao da JuSIIÇB 

( 4) Em v•rtude da renunc•a do Senaoor Gout•r1no Jorge 

(51 L1<enças nos tmno• do an 56 11 : I" da Constituição Federal 

REUNIÕES: TERÇAS-FEIRAS AS lO 00 HS (*) SALA '1' 13-ALA SEI\. ALEXANDRE COSTA 
SECRETÁRIO: CELSO PARENTE TEL. DA So\1.-\ DE REL NIÃO Jtl-3191 !FAX I 
TELEFONES DA SECRETARIA: ~11-435414607 FAX· 311-3%86 

(*) H•r•no de arerdo mrn • "u ,ubiiC'Ida ... DSF de 12 ' '' PRL 11.55 • 
Her•no ...,.-••1 1'\ re•n~• •• 1,. 00 11• 

Atuahzada em: 1"/07198 



7) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE • CFC 
(Resolução n• 46, de 1993) 

TITULARES 

FRANCISCO BENJAMIN 
JOSE ALVES 
ZANETE CARDINAL 
JOÃO ROCHA 
GILBERTO MIRANDA 

JOSESAAD 
NEY SUASSUNA 
DJALMA FALCÃO 
VAG0(2) 
VAGO 

BENIVERAS 
CARLOS WILSON 
PEDROPIVA 

EDUARDO SUPLJCY ·PT 
VAGO 

EPITACIO CAFETEIRA 

ODACIR SOARES 

PRESIDENTE. SENADOR JOÃO ROCHA 
VICE·PRESIDENTE: SENADOR CARLOS WILSON 

(17 MULARES E 09 SUPLENTES) 

BA-3173174 
SE-4055156 
MT-4064165 
T0-4070tn1 
AM-3104105 

G0-3149/50 
P-345146 
AL-2261/62 

CE-3242143 
PE-2451/57 
SP-2351/52 

SUPLENTES 
PFL 

1·V1LSON KLEINUBING 
2·FRANCELINO PEREIRA 
:wl.JALMA BESSA 

PMDB 
1-GILVAM BORGES 
2-JOÃO FRANÇA (1) 

PSDB 
1-JOSE IGNACIO FERREIRA 
2·VAGO (3) 

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PDT, PSB. PPS) 
SP-3215/16 1·BENEDITA DA SILVA· PT 

PPB 
MA-4073174 1-ERNANDES AMORIM 

PTB 
R0-321913219 ARLINDO PORTO 

(1) Desfdoou-se do PMDB, Ingressando no PPB. em 210 97 
(2) Em VIrtude do faleCimento do ~tular em 13 04 98 
(3) Em virtude da renunc1a do Senador Cout1nno Jorge 

SC-2041/47 
MG-2411117 
BA • 2211/12 

AP-Z151/57 
RR-3067/68 

ES-2121/22 

RJ-2171n7 

R0-2051/55 

MG ·2321/22 

REUNIÕES: QUARTAS-FEIRAS ÀS 17:00 HS (*) SALA N" 06-ALA SEN. NILO COELHO 
SECRETÁRIO: JOSE FRANCISCO 8. CAR\ ALHO TEL. DA SALA DE REU"IÃO. 311-3254 

TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3935/3519 FAX: 311-1060 
(*) Horilne Q aeordo mm a A.u publacllda D11 DSF de IZ t 97. pp 1165516 

Atualizada em: 24/06198 



7.1) COMISSÃO DE RSCALIZAÇÃO E CONTROLE- CFC 
SUBCOMISSÃO DESTINADA À FISCAL~ç.\0 DAS ENTIDADES FECHADAS DE PJU:VJDêNCIA 

PRIVADA (FUNDOS 'DE PENSÃO), QUE TENHAM COMO PATROCINADOR A UNIÃO E O 
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 

TITULARES 

JOSE ALVES 
GILBERTO MIRANDA 

VAGO (3) 
VAGO 

BENIVERAS 

EDUARDO SUPUCY • PT 
VAGO 

EPITACIO CAFETEIRA 

PRESIDENTE SENADOR JOSE ALVES 
VICE.f'RESIDENTE: SENADOR BENI VERAS 

(07 TITULARES E 04 SUPLENTES) 

SE-4055/Si 
AM·31041Cl5 

CE-324214§ 

MA-407 

SUPLENTES 
PFL 

1-VILSON KLEINUBING 
2- WALDECK ORNELAS (2) 

PMDB 
JOAO FRANÇA (1) 

PSDB 
VAG0(4) 

O (PT, PDT, PSB, PPS) 

PPB+PTB 
ERNANDES AMORIM 

( 1 ) Oesfil10u-se do PMDB 1ngressanao no PPB em 2 10 97 

SC-2041/47 
BA 

RR-30&7118 

RD-2051/55 

(2) Afastado do exei'CICIO do manclalo para ewart:er o cargo de M•mstro de Estado da PreVIdenCia e AsllstênCia SOCial 
( 3) Em VIrtude do falecimento do tnular em 13 04 98 
(4) Em VIrtude da renunc1a dO Senador Coul•nho Jorge 

REl'NIÕES: SALA N" 06-ALA SEN. NILO COELHO 
SECRETÁRIO: JOSE FRAI'CISCO 8. CARVALHO TEL DA SALA DE REUNIÃO· 311·3154 
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3935/]519 FAX: 311-1060 

AllloDAMENTO 

EM lO 9 9'7 FOI OE!IiiC:I'riADO RELATOR O SENADOR GILBERTO MIRANDA 

Atuahzada em: 25106188 



• 

7.2) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - CFC 

SUBCOMISsAO DESnNADA A FISCALIZAR OS RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS AO 

GOVERNO DE RONDONIA 

PRESIDENTE: SENADOR GILBERTO MIRANDA 

VICE-PRESIDENTE: SENADOR BENI VERAS 

(7 nTULARES E 4 SUPLENTES) 

nTULARES SUPLENTES 

PFL 

1~NETE CARDINAL MT-4064186 1-VILSON KLEINOBING SC-2041142 

2-GILBERTO MIRANDA AM-3104105 2-FRANCELINO PEREIRA MG-2A11117 

PMDB 

1-JOSESAAD G0-3148150 2-JOAoFRANÇA RR-3067118 

2-NEY SUASSUNA PB-4345146 

PSDB 

1-BENI VERAS CE-3242143 2-VAGO (1) 

BLOCO OPOSIÇÃO (PT+PDT+PSB+PPS) 

1-EDUARDO SUPLICY-PT SP-3215111 

PPB+ PTB 

1-ERNANDES AMORIM R0-2251155 

( 1) Em Ylnude da renuiiCI8 do Senador Cout10ho Jorge 

REUNIOES 
SECRETARIO: JOSE FRANCISCO B. DE CARVALHO 

"TELEFONES DA SECRETARIA: 393513519 

ALA SENADOR NILO COELHO 
SALA N" 6- Tel.r-: 311-3254 

Fax: 311-1010 ATUAI JZ&DA EM: 25-8-88 

ANDAMENTO 

Ell21-4-118 FOI DESIGNADO RELATOR O SENADOR COUnNHO JORGE 



, CONGRESSO NACIONAL 
COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL 

(Representação Bras•le~ra) 

Pnls•denht de Hgnra: Se1111dor Jos6 Semey 

PRESIDENTE SENADOR LÚCIO COELHO 
VICE-PRESIDENTE DEPUTADO JULIO REDECKER 

SECRETARIO-GERAL DEPUTADO PAULO BORNHAUSEN 
SECRETARIO-GERAL ADJUNTO DEPUTADO GERMANO RIGOTTO 

(16 TITULARES E 16 SUPLENTES! 

TITULARES 

1 - JOSE FOGAÇA 
2 - CASILDO MALOANER 

1 - VILSON KLEINUBING 
2 - DJALMA BESSA 

1 - LUOIO COELHO 

1- LEVY DIAS 

1 - JOSÊ EDUARDO 

SUPLENTES 
SENADORES 

PMDB 
1 -PEDRO SIMON 
2 - ROBERTO REQUIÃO 

PFL 
1 - JOEL DE HOLLANDA 
2 - JULIO CAMPOS 

PSDB 
1 - JOSE IGNACIO FERREIRA 

PPB 
1 - ESPERIDIAO AMIN 

PTB 

i BLOCO DE OPOS!ÇA() !PT I PSB I PDT I PPS! 
1 - BENEDITA DA SILVA 1 - EMILIA FERNANDES 

TITULARES 

1 - PAULO BORNHAUSEN 
2 - JOS~ CARLOS ALELUIA 

1 - EDISON ANDRINO 
2 - GERMANO RIGOTTO 

1 - FRANCO MONTORO 
2 - CELSO RUSSOMANO 

1 - JULIO REDECKER 

1 -MIGUEL ROSSETO 

SUPLENTES 
DEPUTADOS 

PFLIPTB 
1 - VALDOMIRO MEGER 
2 - BENITO GAMA 

PMDB 
1 - CONFUCIO MOURA 
2-ROBSONTUMA 

PSDB 
1 - NELSON MARCHEZAN 
2-RENATOJOHNSSON 

PPB 
1 - ESPERIOIAO AMIN 

P'ftPDTIPCdoB 
1 - LUIZ MAINARDI 

NUN!S DE CMVAUIO 


